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Petter Thomseth-Lerstrom, fastleze

Robert Wilhelm Joseph, legevaktslege (fra
12.4.16)
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Nina Thorsen Wikene, fastlege, leder
Anne Aronsson, fastleze
Peter Christersson, fastlege
Håvar Aurstad, fastlege
Nikolai Vinther, fastlege

Hilde Klungland, fastleze

Vi har hattet godt arbeidsår i komiteen og vært samlet til møter for planlegging 7 ganger i 2016.

Kursavvikling:
I uke 6, 8.- 11. februar gikk kveldskursetlemnekurset i Motiverende Intervju med 24 deltakere.
Samme kurs-uke ble også to-dagers emnekurset HMS og organisasjonspsykologi avholdt med 27
deltakere samt to-dagers kurset Emnekurs i Revmatologi med 41 deltakere. Kursene ble avholdt på
Clarion Hotel Energy.

Våre akuttmedisinske kurs, «Blålysdager» ble arrangert på Safer 2 ganger,- i mars og november,
med plass for 28 deltakere første gang og 35 deltakere siste gang.
Det er populære kurs som oftest har blitt fulltegnet lang tid i forveien, og deltakerne kommer fra
hele landet.

9.-10. september 2016 ble nytt «Preikestolkurs» avholdt, på Preikestolen fjellstue, med 23
deltakere. Temaet var Farmakologi. Innlagt i programmet var fottur til Preikestolen.

I perioden 6.-7. september 2016 ble Grunnkurs C avholdt på Victoria hotel med Hans Petter Torvik
som kursansvarlig- med 62 deltakere.

19.-22. september arrangerte Rogaland legeforening Grunnkurs D, forskning i allmennpraksis, på
Sola Strand hotel med Ingvild Vatten Alsnes som kursansvarlig - med 60 deltakere.

Emnekurs iSykehjemsmedisin, 4 kursdager fordelt over hele året, med plass til både leger og
sykepleiere, ble avholdt i Arkeologisk museum. 198 deltok på en eller flere kursdager, av disse 68
leger.

I uke 39 ble det igjen avholdt ettermiddags-kurs: Emnekurs i Barnehelse, som samlet 63 deltakere
på Clarion Hotel Energy. I tillegg denne kurs-uken ble også emnekurs i Øyesykdommer avholdt
med 25 deltakere, på Øyeavdelingen, Sus.
Emnekurs i Nevrologi, med 46 påmeldt, måtte dessverre avlyses pga den pågående legestreiken.

17. november ble det tid for Normaltariffen, regnskap og skatt, med 32 deltakere.

5. september ble første møte i vårt nye kursutvalg, Kurskomiteen for Fonna-regionen, avholdt.
Utvalgets første kurs, Emnekurs i akuttmedisin, var 9.-10. desember i Haugesund, med 25
deltakere.

Sandnes, 28.3 .17

Nina Thorsen Wikene, sign.
Leder av kurskomiteen
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