
Innkalling til årsmøte tirsdag 11.6.2013 

 

Sted:  Stavanger konserthus 

Tid:    Tirsdag 11.juni 2013 

 

Program 

Kl 17.00 Debattmøte: 

 

“Ledelse i helsevesenet” 

 

Kl 19.00 Årsmøte 

 

Kl 20.00 Middag 

 

 

 

Helsepolitisk debatt kl 17.00 

Vi har invitert 3 spennende innledere med ulik vinkling og lang erfaring og bedt dem presentere 

sine synspunkter på ledelse i helsetjenesten og håper på en god debatt om et viktig tema.  

 

Jon Helle 

Leder OF 

 
“– Legespesialistene i hele landet må få en hverdag der det gode pasientmøtet 

får stå i sentrum, der legen har nødvendig tid og myndighet i forhold til ansvaret 

og opplever meningsfull bruk av sin kompetanse” 

 

 

 

Bjørn Helge Gundersen 

Deloitte Norway 

 
Bjørn Helge Gundersen har mangeårig ledererfaring blant annet som direktør for 

NHH sitt lederprogram AFF (arrangerer blant annet Solstrandkurset) og jobber i 

dag som konsulent i Deloitte. 

 

 

Ivar Thomsen 

Fastlege og representant for Helsetjenesteaksjonen 

 
“Helsearbeidere, pasienter og pårørende finner seg ikke lenger i administrativ 

overstyring fra et viltvoksende byråkrati.” 

 

 

http://www.linkedin.com/company/226200?trk=prof-0-ovw-curr_pos


Årsmøte kl 19.00 

Saksliste: 

Valg av møteleder 

● Godkjenning av innkallingen 

● Årsmelding for Rogaland legeforening 2012 

● Regnskap 2012 

● Budsjett 2014 

● Kurskomitéen årsmelding 2012 

● HLR årsmelding 2012 

● Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2012 

● Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2012 

● Valg av revisor 

● Valg 

 

 

Saksdokumentene legges ut på våre internettsider www.legeforeningen.no/rogaland. Kopier vil 

bli delt ut før møtet. 

 

Underholdning: 

Mellom årsmøtet og middagen vil Nils Henrik Asheim gi oss en demonstrasjon av orgelet og 

etter middagen vil vi få en liten konsert med Hallvard & Bjørn  

 

Partner er velkommen! 

 

Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker 

samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus. 

 

Påmelding for middag: 

Ved betaling til 3201.35.01776 innen 1. juni 2013, 

Pris: leger kr. 175,-/ledsagere kr. 275,-. 

Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøtemiddag 2013”. 

 

For tilreisende fra Nordfylket  

Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss. 

 

Man kan som alltid selvfølgelig velge å delta på kun deler av arrangementet. 

 

Vel møtt! 

 

Jan Robert Johannessen 

Leder 


