
 
Årsmelding for Buskerud legeforening 

10.09.2021 – 06.05.2022 
Styresammensetning i perioden 10.09.2021-01.09.2023 

Etternavn Fornavn Verv Arbeid e-post privat/jobb 

Dosic Goran Valgt ALF Fastlege 
Drammen 

dosic_goran@yahoo.com 

Feet Helge Vara, valgt BLF Fastlege 
Gol 

hfeet@hotmail.com 

Klev Emma 
Ursula 
Nielsen  

Valgt OLF 
 
Nestleder 

Overlege  
Drammen sykehus 

Emma.Ursula.Nielsen.Klev@vestre
viken.no 

Kasin Kolbjørn Valgt PSL 
 

Privat gynekolog kkasin@online.no 

Hop Hagen Johanna Vara, valgt BLF Fastlege 
Ringerike 

jojo_nor@yahoo.no 

Lerfaldet Mette Valgt BLF 
Leder 

Fastlege Ringerike mette@lerfaldet.com 
leder@buskerudlegeforening.no 

Dalegården Trine Valgt BLF 
Sekretær 

Kongsberg daglegevakt trined90@hotmail.com 

Grundmann Camilla  Valgt YLF  LIS Blakstad camillaengebretsen@hotmail.com 

Opsahl  Jan-Henrik  Valgt BLF 
 

Radiolog 
Drammen sykehus 

janhenrik@outlook.com  

Storstein Jon Valgt 
nettredaktør 

Spesialist i arbeidsmedisin jstorstein@gmail.com 

 Ida  Bang LSA Kommuneoverlege og 
Fastlege Ringerike  

idabang8@gmail.com 

 

Kontaktperson i legeforeningen 
Marlene Havn Sæther  
Helsepolitisk Rådgiver  
Mobil: 95797404 
E-post: marlene.havn.sather@legeforeningen.no 
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Landsstyrerepresentanter 
● Mette Lerfaldet: leder 
● Vara 1: Emma Ursula Nielsen Klev 
● Vara 2: Kolbjørn Kasin  

Valgkomite 
Bjørn Ove Bragnes, og Petter Gottschalk (leder). Valgkomiteen konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. 
Valgkomiteen velges for perioder på to år, som alle andre valg i BLF.  

Kurskomite 
● Petter Gottschalk, Kongsberg-kurset 
● Ane Julie Narum Hjort, Ringerike-kurset 
● Silje Mauritzen, Vinterkurset, Geilo 
● Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer, medvirkning Drammenskurset 
● Steinar Fretland har ansvar for Drammenskurset 
● Morten Melbye (leder), Prestfoss, medvirkning Bardølakurset 

Årsmelding Kurskomiteen 
● Kursvirksomheten i 2021 ble preget av Koronaen også det året. 
● Pizzakurset i Drammen, som fikk en bråstopp i 2020, ble gjenopptatt i mars 2021, med de resterende 

3 onsdagskveldene som manglet.   Temaet var kardiologi, og det var 70 deltagere.  Kurset var 
nettbasert, og tilbakemeldingene til komiteen var udelt positive, i den grad at nytt, digitalt kurs i 2022 
har fått ny påmeldingsrekord med over 120 deltagere. Temaet er dermatologi. 

● Kursledere i Drammen er Steinar Fretland og Hans Gunnar Wear Hansen. 
● Ringerikskurset ble avholdt 12. og 13. november, fysisk, med 42 deltagere. Temaet var Revmatologi, 

og kurssted var som vanlig på Thorbjørnsrud. Kursleder var Ane Julie Narum Hjort. 
● Samme måned gikk Kongsbergkurset av stabelen, med 39 deltagere. Temaet var cancer og 

cancerbehandling, og kursleder var Peter Gottschalk. 

Morten Melbye 
leder 

Desisorer 
● Gunnar Hjorth 
● Harald Bergan 

Støttegruppe for leger 
● Bjarte Storaas (leder) 
● Øystein Christoffersen 
● Siri Aaland Kolflaath 
● Kitty Line Scheen 
● Tore Næss 
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● Det var lite påtrykk i 2021, konferer årsstatistikk/årsmelding som følger vedlagt. Alle 
støttekollegene i Buskerud er listet øverst i den meldingen.  
Det var noen misforståelser i fjor. 

● Mulig dårlig kommunisert fra meg.  
● Støttekollegaordningens års-samlinger er grunnet pandemien blitt avlyst/utsatt 2 år på 

rad. Ny samling er planlagt til 1. og 2. september i år. 
 

Generell info om støttekollegaordningen 
Det er viktig at gruppen består som tilbud til kolleger i vanskelige situasjoner og at tilbudet er kjent blant 
kollegene i fylket. Legene i støttegruppen er til for samtale, trøst og rådgivning, og er ikke relatert til 
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NAV/HELFO og det skrives ikke journal eller rapport. Henvendelse kan skje enten ved at en selv tar kontakt, at 
en kollega eller venn melder om mulige problemer, eller at et medlem av støttegruppen selv tar kontakt med 
en lege som kan synes å ha problemer. Tjenesten er gratis for medlemmet og gis med inntil tre timer. 
Støttelegen får betalt fra Legeforeningen. Vanligvis vil situasjonen være avklart i løpet av denne tiden, ved at 
den er avsluttet eller at det gis anbefalinger om videre henvisning. 

Annen representasjon 

Mette Lerfaldet 
Landsstyrerepresentant 
Representant i Regionsutvalg helse Sør-Øst,   

Emma Ursula Nielsen Klev 
Nestleder BLF 
1. vara til landsstyremøte 

Kolbjørn Kasin 
2. vara til landsstyremøte 

Jan-Henrik Opsahl 
Vara til regionutvalg Helse Sør-øst 

 

Medlemssituasjonen 
For å nå alle medlemmene er vi avhengige av at legeforeningen har riktig e-mailadresse. Alle medlemmene 
oppfordres til å sjekke om man er riktig registrert i Legeforeningen, og også varsle om alle endringer, det være 
seg e-mailadresser, adresser, arbeidssted, mobiltelefonnummer, og eventuelle tillitsverv. 

Buskerud legeforening pr. 1.4.2022 
1772 medlemmer 
915 kvinner og 857 menn. 
112 medlemmer var 75 år eller eldre og 111 yngre enn 30 år. 

Medlemmer i yrkesforeningene  
Allmennlegeforeningen:   413 
Leger i vitenskapelige stillinger:  4 
Norsk arbeidsmedisinsk forening:  15 
OLF:      613 
Leger i samfunnsmedisinske stillinger: 49 
Praktiserende spesialister:   64 
YLF:     614 
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Fagmedisinske foreninger:  
Kirurgiske fag   429 

Indremedisinske fag  492 

allmennmedisin   429 

grupperettede fag  
(arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 34 

medisinske servicefag  217 

psykiatriske fag   230 

Døde i perioden 
I henhold til Legeforeningens arkiv har følgende medlemmer gått bort i perioden. 

Medlem Dato for utmelding 

Eika, Sverre 12.09.2021 

Platou, Karin Dagmar  18.09.2021 

Rojahn, Dag 10.11.2021 

Holen, Per 17.02.2022 

 

Styremøter 
Det har vært arrangert 7 styremøter i perioden 10.09.21–06.05.22. Noen møter er holdt digitalt på Zoom og 
noen møter har vært fysiske i Drammen og på Kongsberg. 

Årsmøtet 
10.09.21. ble avholdt på Kongsberg. Sted: Søstrene Storaas. 

Årets Buskerudlege 2021 
Oddmund Nestegard 

Lederstipend 2021 
Johan Hjort og Beate Smetbak 

Fondsavsetning. 
Årsmøtevedtak om fondsavsetning er ikke gjennomført på grunn av overgang til ny sekretær og 
regnskapsfører. 

Kommenteres under gjennomgang av regnskap. 

Medlemsmøter 
Ingen avholdt i denne perioden på grunn av koronapandemien. 
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Landsstyremøte 2022 
Avholdes 31.05-02.06.22 i Stavanger 

Leder deltar. 

Høringsuttalelser 
Høringer er lest og besvart der vi har funnet det aktuelt. 

BLFs hjemmeside i Legeforeningen og Facebook-siden 
Mye av kommunikasjonen med våre medlemmer til daglig skjer på disse mediene. Styret mener aktivitet på 
disse medier er viktig for foreningen i kommunikasjonen med våre medlemmer, Legeforeningen og 
allmennheten. Nettredaktør er Jon Storstein. 

Facebook-siden hadde 31.12.21 335 følgere (31.12.20, 318).  

På vår Facebook-side publiseres informasjon om hva som har skjedd og hva som skal skje i Buskerud 
legeforening, i noe lettere form enn på vår hjemmeside i Legeforeningen. I tillegg publiserer vi innlegg som vi 
mener skal ha spesiell eller generell interesse for våre medlemmer. I 2020 ble det publisert 163 innlegg/deling 
av lenke (131 i 2020). Jon Storstein er administrator/redaktør.  

På BLFs hjemmeside (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/buskerud/) er det publisert 7 
nyhetsartikler i 2021 (7 i 2020). Hjemmesiden gir tilgang til annonserte møter og kurs, styrereferater, 
årsmeldinger, årsmøter og annet. Under fanen “Om oss” ligger informasjon om styret og kurskomiteen. 

Hjemmesiden gir også tilgang til historisk materiale når det gjelder årsmøter, styremøter og BLF-nytt og har 
informasjon om tilbudet til Støttekollegaer for leger. 

Styrearbeidet generelt. 
Vi har hatt et felles styremøte med Akershus legeforening med presentasjon av Nye Drammen Sykehus. 

Vår bekymring i så henseende er bla plassforhold for legene med hensyn til antall kontor/kontorplasser og 
vaktrom. 

Leder har deltatt i legeforeningens lederseminar i januar 2022 

Leder har deltatt i Lokallagsledersamling i regi av Legeforeningen i november 2021 

Leder har deltatt i avholdte RUSØ møter i denne perioden. 

Utdeling av Stipend for lederutdannelse 2022 

Utnevnelse av Årets Buskerudlege 2022. 

Generell informasjon 
I tarifforhandlingene har lokalforeningene en svært beskjeden rolle. Styret i BLF har en rolle i 
lønnsforhandlingene som støtte for de tillitsvalgte. Imidlertid blir styrets kompetanse i slike spørsmål lite 
benyttet. Lokalavdelingene er viktige i forbindelse med arbeidskonflikter som streik og organisering av slike. 
Lokalavdelingene avgir også høringsuttalelser på innspill fra Legeforeningen og andre, for eksempel HOD. Men 
i tillegg inviteres hvert enkelt medlem til å gi sin egen uttalelse og sende direkte til Legeforeningen. 
Lokalavdelingens rolle i så måte er derfor noe redusert. 

For BLF er en av de viktigste oppgavene blitt å arrangere kurs. Dette arbeidet utføres av egen kurskomite som 
avvikler kurs på henholdsvis Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på 
Geilo. Kurskomiteen leverer egen rapport som også refereres i årsmeldingen 
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BLF ønsker også å være bindeledd mellom Legeforeningen sentralt og medlemmer og tillitsvalgte lokalt, det 
være seg i kommunene, på sykehusene eller andre instanser. Det er derfor viktig at alle medlemmer og 
tillitsvalgte oppdaterer sine formalia i legeforeningen. 

Årsmøtet arrangeres som sedvanlig med møte for medlemmer samt sosialt innslag for medlemmer  samt 
påfølgende festmiddag. 

BLF har også som oppgave å gjøre medlemmene kjent med hverandre. Derfor anses denne måten å arrangere 
møtet på som den beste. Vi har også har en rolle når det gjelder faglige og fagpolitiske problemstillinger, og vi 
har et beredskap ved forhandlinger, forhandlingsbrudd og eventuelt konflikt. 

Styret bruker nå Dropbox som felles plattform for jobbing med dokumenter innad i styret. 

Legeforeningen jobber med å gjøre sine hjemmesider bedre. Vi legger ut referater og info til medlemmene 
der. 

Økonomi og budsjett 
Regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøtet som egen sak. Sendes ut på e-post til medlemmene i forkant. 

Det legges frem regnskap for 2021 samt budsjett for 2023. 

Hilsen fra leder 
Denne perioden avsluttes 06.05.22.  

Denne gangen har vi en periode på kun 8 måneder fra siste årsmøtet. Vi er nå tilbake til vanlig rute med vårt 
årsmøte før landsstyremøte. 

Nok en periode har gått uten medlemsmøter på grunn av covid-restriksjoner men det jobbes nå med å 
planlegge medlemsmøte til høsten. 

Vi har nå store utskiftninger i styret og har fått inn en ung entusiastisk gruppe yngre kollegaer, noe jeg setter 
stor pris på. Samtidig har vi takket av flere flinke kollegaer som nå har gått ut av styret og videre til andre 
oppgaver. 

Vi har nok en periode der vi som kollegaer har stått i utfordringer knyttet til covid-pandemien. 

Fastlegekrisen er ikke blitt mindre og flere andre yrkesforeninger strever også med rekrutering. 

Styret har også fulgt situasjonen rundt nye Drammen sykehus og den er drøftet med Regionutvalget. Det er 
bekymring rundt arbeidsforhold for legene som skal jobbe der med hensyn til kontorforhold og vakt/hvilerom. 

Jeg vil også i år minne om vår støttegruppe som kan være til hjelp dersom det er behov for samtaler. Vi har 
også mulighet for hjelp via Villa Sana ved Modum, der pågangen stadig øker.  

Takk for innsatsen og husk at samlet står vi sterkest. 

Årsmeldingen avsluttet. 

Mette Lerfaldet  
Leder BLF 
07.04.22 
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