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Rogaland legeforening
DEN NORSKE

LEGEFORENING

ÅRSMELDING 2011
KURS KOMITEEN I ROGALAND LEGEFORENING
Dette året var følgende kolleger medlemmer i komiteen
Hans Ågotnes, fastlege (leder)
Gunn Aadland, overlege barneavd. SUS
Kari Sinnes, fastlege
Knut Arve Omdal, fastlege
Mariette Punte, fastlege
Anne Aronsson, fastlege
Peter Christersson, fastlege (fra sept. 2011)
Håvar Aurstad, fastlege (fra des. 2011)

Vi har hatt et godt arbeidsår ikomiteen og vært samlet til møter for planlegging 10 ganger i 2011.
Kursavvikling:
I uke 7, 14.- 17. februar gikk kveldskurset Drift av legekontor - HMS som emnekurs i Aulaen på
Stavanger Universitetssykehus med 98 deltakere.
Vi hadde, som i fjor, et felles møte med styret i Rogaland legeforening for alle medlemmene i
fylket, denne gang "Lar helsevesenet seg styre?».
Samme kurs-uke ble følgende dagkurs avholdt: «Ortopedisk medisin; diagnostikk og behandling av
kne og hofte» med 20 deltakere og «Pediatri for allmennpraktikeren» med 18 deltakere.
I perioden 28.-31. mars 201] ble Grunnkurs C avholdt med Hans Petter Torvik som kursansvarligmed 64 deltakere.
Våre akuttmedisinske kurs, «Blålysdager» ble arrangert 3 ganger,- i mars, april (kveld) og
november, med plass for 28 deltakere hver gang.
Det er populære kurs som oftest har blitt fulltegnet lang tid iforveien, og deltakerne kommer fra
hele landet.
11.-15. april arrangerte Rogaland legeforening for første gang kurs i Afrika, Kamerun: «Ernnekurs i
U-lands/Tropemedisin», med 19 deltakere.
«Emnekurs i Sykehjernsmedisin» 4 kursdager fordelt over året, med plass til både leger og
sykepleiere, ble avholdt iArkeologisk museum. 51 leger deltok.
I uke 40 ble det igjen avholdt ettermiddagskurs: «Prøvetaking i allmennpraksis» samlet 1O l
deltakere iAulaen på Sus.
I tillegg denne kurs-uken var dagkursene "Pediatri for allmennpraktikere" med 23 deltakere og
«Muskel- og skjelettlidelser; diagnostikk og behandling av albue, hånd og av cervical columna"
med 25 deltakere.
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