Årsmelding for Rogaland legeforening 2011
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.
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Allmennlegeforeningen

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2009–31.08.2011
Leder

Ivar Halvorsen fastlege/samfunnsmedisiner, Stavanger

Styremedlemmer

Bjarne Bråtveit

kommunelege Suldal - nestleder

Knut Vassbø

fastlege, kommunelege i Bjerkreim

Varamedlemmer

Åshild Soltvedt
Kent Are Jamtøy

lege i spesialisering, Anestesiavd. SUS
lege i spesialisering, ØNH, Haugesund

Landsstyrerepresentant

Ivar Halvorsen, leder av Rogaland legeforening
Vara: Bjarne Bråtveit, Knut Vassbø

Yrkesforeningenes
avdelingstillitsvalgte

Vara

AF

Jan Robert Johannessen,
Hinnatrekanten legesenter

Bjarte Sørensen,
Hjelmeland

LSA

Hans Petter Torvik,
Kommuneoverlege i Sandnes

Egil Bjørløw,
Stavanger

Namf

John Hjelle, Mediteam, Stavanger

Frode Kleppestø,
Stavanger

OF

Erna-Gunn Moen, Psykiatrisk klinikk,
Sus

PSL

Finn Finsnes, Avtalespesialist i
lungemedisin,

Herdis Garborg,
Bryne

Ylf

Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS

Katrine Haga Nesse,
Hauges.

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2011–31.08.2013
Leder

Jan Robert Johannessen

fastlege, Stavanger

Styremedlemmer

Knut Vassbø
Hilde Hustoft

fastlege, kommunelege i Bjerkreim - nestleder
psykiater, Jæren DPS

Varamedlemmer

Kent Are Jamtøy
Marie Skontorp
Line Ravndal

lege i spesialisering, ØNH, Haugesund
lege i spesialisering, Anestesi avd SUS
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, Mariette Punte, Kari Sinnes, Gunn Aadland,
Anne Aronsen. Peter Christersson og Håvar Aurstad fra hhv sept. og des. 2011
Valgkomité

Torger Gilje Lid
Linda Hatleskog
Jon Egge

leder, allmennlege, Stavanger
ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
overlege radiologisk avd Haugesund (gjv)

Styret har hatt 9 møter i 2011, og behandlet 81 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 2011-2013

Våre innsatsområder, ut fra ”lokalforeningens formål og oppgaver” i legeforeningens lover.
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.
Vi har arbeidet for å styrke PKO ordningen og styrke denne som organ for å sikre gode
prosesser i samhandlingen mellom tjenestene.
Via aktiv deltagelse på kommunenivå gir vi innspill for å prøve å sikre mest mulig
praktiske og målrettede løsninger.
Sydvesten
Sydvesten har vært aktivt brukt for å fremme våre mål med sterkt fokus på
samhandlingsreform og forskrift. Vi oppfatter tilbakemeldingene som at vårt budskap når
frem til andre aktører og vil satse videre på å bruke bladet helsepolitisk.
Lønn og arbeidsbetingelser

Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og
representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
Sykehus
Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenlignbare
grupper i samfunnet. Kompetanse, fleksibilitet og ansvar skal honoreres. Lokalt
kostnadsnivå må hensyntas.
LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger.
Vi vil jobbe for en bedre lederrolle og utdanning for leger i sykehus.

Kommunene
Leder / AF TV søker å ha kontakt med KS / NAV for å holde fokus på
samhandlingsproblemene.
Leger i kommunehelsetjensten skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med
sammenlignbare grupper i samfunnet. Kompetanse, fleksibilitet og ansvar skal honoreres.
Lokalt kostnadsnivå må hensyntas.
Leger i deltidsstilling skal ha pensjonsrettigheter på linje med andre ansatte i kommunen.
Legevakt:
Vi jobber for at alle kommune skal avholde driftsmøter minst 2 ganger per år og
akuttmedisinsk trening minst 1 ganger per år. Driftsmøter og akuttmedisinsk trening er
kommunen sitt ansvar og arbeidet skal foregå i betalt arbeidstid eller med
praksiskompensasjon.
Beredskapsavlønning må gjenspeile at den skal kompensere for at legene påtar seg et
vaktansvar på toppen av full arbeidsuke med de bindinger den arbeidsbelastningen dette
medfører.

Aktiviteter i perioden
Interne forhold
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene har ellers vært gjennomført som gruppeutsendt e-post.
Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i februar ble avviklet. Temaet
“Lar helsevesenet seg styre?” samlet ca 130 deltakere i februar 2011.
Årsmøtet 2011 ble avholdt med 13 deltakere i Folkets Hus, Stavanger
Jubileumsfest/bankett i anledning Dnlf’s 125 års jubileum ble holdt i Atlantic Hall, Stavanger,
med 236 deltakere.
Prosjekt bærekraftig legevakt har blitt videreført som incitament i forhandlingsarbeidet.
Tillitsvalgtkurs YLF ble holdt i januar med 30 deltakere.
Møte med tillitsvalgte er avholdt både i sør- og nordfylket. Vi håper å få styrket dette arbeidet.
Akuttmedisinsk samhandlingstrening.
Sus har åpnet sine treningssamlinger for ambulansepersonell for legevaktsleger.
Regionsutvalg Vest

Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. Fra Rogaland har Ivar
Halvorsen, Bjarne Bråtveit og John Hjelle vært medlemmer i 2009-11. Fra høsten 2011 har Jan
Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe vært medlemmer av utvalget.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og ivaretar
annonsefinansieringen.
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.
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
Akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom legevaktleger og lokal ambulansetjeneste
Haugesund.
Driftsmøter for legevakten Haugesund.
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
Faste møter med HELFO (tidligere NAVs oppgjørsenhet) to ganger pr år. Kontakten har endret
seg vesentlig over tid. Det siste året har det ikke vært avholdt møter.

På vegne av styret i Rogaland legeforening
Jan Robert Johannessen
Leder

