
 

 Årsmelding for Rogaland legeforening 2012 
 

 

Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger. 

 

 

Yrkesforeninger Pr 

01.01 

2006 

Pr  

01.05 

2008 

Pr  

01.02 

2009 

Pr  

01.02

2010 

Pr. 

04.01

2011 

Pr. 

01.01

2012 

Pr. 

03.01 

2013 

%-vis 

endr. 

1.1.12

– 

3.1.13 

Allmennlegeforeningen  299 336 350 398 400 408 433 6 

LVS - leger i 

vitenskapelige stillinger 

4 3 2 4 6 5 8 60 

Namf - Norsk 

arbeidsmedisinsk 

forening 

41 47 43 40 53 49 51 4 

OF – 

Overlegeforeningen 

400 444 465 479   497 532 561 5,5 

LSA – Leger i 

samfunnsmedisinsk 

arbeid 

40 36 33 35 42 42 42 0 

PSL - Praktiserende 

spesialisters 

landsforbund 

69 80 81 82 88 84 91 8,5 

Ylf - Yngre legers 

forening 

367 429 445 466 497 534 547 2,5 

Sum 1220 1375 1419 1504 1583 1654 1733 5 

 

 

 

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2011–31.08.2013 

 

Leder   Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger 

 

Styremedlemmer Knut Vassbø   fastlege, kommunelege i Bjerkreim - nestleder 

   Hilde Hustoft   psykiater, Jæren DPS 

 

Varamedlemmer Kent Are Jamtøy  lege i spesialisering, ØNH, Haugesund  



 
   Marie Skontorp  lege i spesialisering, Anestesi avd SUS 

   Line Ravndal   fastlege, Sandnes 

 

Landsstyrerepr. Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening 

   Vara: Knut Vassbø, Hilde Hustoft 

 

 

Yrkesforeningenes 
avdelingstillitsvalgte 
  

 Vara 

AF Truls Eide, Skeiane legesenter   

LSA  Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger Hans Petter Torvik, 
Sandnes 

Namf Olav Langhelle, pensjonist, 
Stavanger 

Frode Kleppestø, 
Stavanger 

OF Erna-Gunn Moen, Psykiatrisk 
klinikk, Sus 

Marion Bauregger, 
Stavanger 

PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i 
lungemedisin, 

Herdis Garborg, Bryne 

Ylf Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS Torleif Kvalvik, 
Haugesund 

 

 

 

 

Kurskomitéen   

Leder:   Hans Ågotnes  

Medlemmer: Knut Arve Omdal (sluttet jan. 2012), Mariette Punte, Gunn Aadland, 

Anne Aronsen, Peter Christersson, Håvar Aurstad, Nina Thorsen Wikene (fra 

sept.12), Målfrid Bjørgaas (fra okt. 2012), Carsten Müller (fra okt. 2012), Nicolaj 

Vinther (fra nov. 2012) 

 

Valgkomité Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger 

  Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland 

  Jon Egge  overlege radiologisk avd Haugesund (gjv) 

 

 

 

Styret har hatt 8 møter i 2012, og behandlet 73 store og små saker. 

 

Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i Berlin 2011 og det 

etterfølgende styremøte. Styret ønsker å fokusere på de viktigste sakene, og legge energi i å nå 

klare mål.  

 



 
Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode, som grunnlag for en 

statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill fra medlemmene: 

 

 

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland legeforening 2011-13 
 

Helsepolitikk 
 

 Vi vil sette fokus på ressursbruk og prioritering i helsevesenet. Henvisnings- og 

utredningsrutiner skal være enkle, målrettede og hensiktsmessige, og resultater av 

undersøkelser skal ha en behandlingsmessig konsekvens. Organisering og drift av 

poliklinikker må strømlinjeformes. 

 Sykehjemmene må styrkes med kapasitet, journalprogramvare og kompetanse slik at en 

større del av eldremedisinen kan foregå utenfor sykehus i tråd med samhandlingsreformens 

intensjon. 

 Vi ønsker å stimulere leger til å søker lederstillinger i sykehus.  

 Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres 

 Rogaland legeforening skal være en pådriver for samhandling mellom 

HF/kommuner/NAV og jobbe for en god kommunikasjonsflyt mellom helsetjenestens ulike 

nivå og faggrupper samt overfor brukerene. 

 Rogaland legeforening vil jobbe for bedre kommunikasjon med og mellom sine 

tillitsvalgte og tilby et digitalt arbeidsrom som muliggjør dette på en effektiv måte. 

 

Lønns og arbeidsvilkår 

Sykehus 

 

 Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og 

representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.  

 Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenliknbare 

grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres. 

 LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger. 

 Vi vil jobbe for en bedre lederrolle og utdanning for leger i sykehus. 

 

Kommunene 

Samhandling: 

 Alle kommuner i Rogaland skal avholde minst 1 LSU og 1 Allmennlegeutvalg med referat 

som er tilgjengelig på en nettside. 

 Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med KS og NAV for 

regelmessige samarbeidsmøter. 



 
Lønn 

 Leger ansatt i kommunene skal minst ha samme nivå på grunnlønn som i sykehus - 

uavhengig av stillingsstørrelse 

 Leger i tilpliktet kommunal stilling tilsvarende 20% eller mer skal få tilbud om 

pensjonsordning. 

 Fastleger som påtar seg større sykehjemsstillinger enn 20 % får forhøyet 

praksiskompensasjon 

 Fastleger som har fleksible timer i kommunal deltidsstilling skal tilbys forhøyet 

praksiskompensasjon. 

 Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene utfører for 

kommunen. 

 Alle kommuner skal avholde LSU/Allmennlegeutvalg og gjøre referat offentlig 

tilgjengelig. 

 Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, jfr takst 14/14d. 

Legevakt 

 Alle primærleger i Rogaland som ønsker det skal fremme krav overfor sin kommune om at 

200 overtidstimer pr år er øvre grense. Passiv vakt omregnes etter 1:4. 

 

 Passivt vaktarbeid skal minimum lønnes tilsvarende 100 % overtid 

 Legevakt er arbeid, ikke hobby. Driftsmøter og samhandlingstrening med 

ambulansetjenesten skal honoreres  

o Dagtid: som takst 14/14d.  

o Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid alternativt 0,5*14/14d 

 Belastningen med legevakt må ned. Vi skal utvikle forslag til skjermingstiltak for 

nattarbeid. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger. 

 Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vaktkjøretøy 

 

Sykehjem 

 Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard. Et minstemål for 

funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, oversiktsbilde, labsvar integrert i 

journalen og mulighet til reseptforskrivning med beslutningsstøtte på refusjonspunkt og 

direkte utskrift av resept fra journal. 

 Sykehjemsleger skal få et tettere faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom 

leger på ulike sykehjem. 

 

 

Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer 

Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være synlige instanser for omsorg og 

hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil jobbe for bedre tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet 

Sydvesten og nettsidene våre. 

 



 
 

Kurs og møter 

Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Rogaland.  

Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for fastleger i Rogaland.  

 

 

Kollegialitet og fellesskap 

Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor sykehus kan møtes – på begge 

sider av Boknafjorden. 

 Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger 

 Haugaland medisinske selskap  

 

 

 

Aktiviteter i perioden 

Interne forhold 

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer 
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer 

Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig som gruppeutsendt epost 

men vi har som mål å avholde et møte i sør og et i nordfylket per år. Det ble avholdt et møte med 

tillitsvalgte på Sola i juni i forkant av årsmøtet. I januar 2013 ble det derfor også avholdt møte i  

Haugesund. Tema for begge møtene var lønnsvilkår, akuttforskrift og fastlegeforskrift. Møtene 

honoreres og praksiskompensasjon dekkes. 

 

Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i februar ble avviklet som et 

eget kurs. Temaet “Samhandling og veien videre” samlet ca 75 deltakere i februar 2012.  

 

Årsmøtet 2012 ble avholdt med 42 deltakere på Sola Strand Hotell 

 

Tillitsvalgtkurs YLF ble holdt i mars med 19 deltakere. 

 

Legevakt 
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike forhold rundt legevaktsdriften. 

Vi har som mål at alle legevakter skal tilby 

● akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger/ambulansepers./sykepleiere 

● driftsmøter i betalt arbeidstid 

● fagråd for alle legevakter 

 

Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for ambulansepersonell for 

legevaktsleger. Vi står ennå i den situasjonen at de fleste kommuner ikke er villig til å betale 

legene for å bruke tid på samhandlingstrening. Dette er svært betenkelig, spesielt sett i lys av 

akuttforskriften fra 2005. I Stavanger/ Sola/ Randaberg faktisk også på tross av at dette er 

avtalefestet i særavtalen om legevakt fra 2009. I Sandnes har de derimot fått det til.. 
 

 

 



 
Regionsutvalg Vest 
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. Fra høsten 2011 har Jan 

Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe vært medlemmer av utvalget. Det avholdes 2 møter 

per halvår i snitt. 

 

Syd-Vesten 
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og ivaretar 

annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til å bygge temanummer for å gå dypere inn i 

problemstillingene vi ønsker å sette søkelys på. Bladet distribueres alle leger men også våre 

samarbeidspartnere og vi har fått gode tilbakemeldinger. Vi ønsker innspill i forhold til 

temaforslag og artikler. 

 

Hjemmeside 

Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.  

 

Støttegruppe for leger 

Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd (ikke en legetjeneste). Terje 

Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger en stor personlig innsats. 

 

 

Sekretær 

Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. 1.1.-

31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11 i 70% stilling. 

Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år. 
Vi er svært fornøyd med den kompetansen og stabiliteten hun tilfører driften av lokalforeningen. 

En sekretærstilling lar hos holde en mye høyere kursaktivitet enn vi ellers hadde klart. 

 

Annet 

Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen. 

Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått med rådgivning i andre 

saker. 

 

 

Eksterne forhold 

Forhandlingsvirksomhet 
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i forhandlinger gjennom året. Det er spesielt høy 

aktivitet i lønnsforhandlingene i kommunene der vi legger vekt på å samkjøre alle både før og 

under forhandlingene. På sykehuset ivaretas dette vi YLF / Of. Vi jobber aktivt med å 

tilgjengeliggjøre tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett kontakt med våre 

forhandlere i denne perioden. 

 

Forhold til media 

Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media, og ber medlemmene være 

klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt når det er journalister som lager oppslag.  

 

Deltakelse i andre fora 

 

Samarbeid med trygdeetaten 
Styret har et Samarbeidsutvalg som har som formål å avholde møter med HELFO 



 
regelmessig. Det siste året har det ikke vært avholdt møter da HELFO har hatt få saker som de 

har hatt behov for å drøfte med oss. Det er planlagt møte i mai 2013. 

Styret har også tatt kontakt med NAV for å se om vi kan få til drøftinger som kan grunnlag for 

bedre samhandling men det er ikke fastsatt noe møtetidspunkt. 

 

På vegne av styret i Rogaland legeforening 

Jan Robert Johannessen 

Leder  


