
 

 
Årsmelding for Buskerud legeforening 

05.04.19–09.09.2020 
Sendes medlemmene på mail i forkant av møtet 

 
Styresammensetning i perioden 01.9.2019-01.09.2021 

Etternavn Fornavn Verv Arbeid e-mail privat/jobb 

Dosic Goran Valgt ALF Fastlege 
Drammen 

dosic_goran@yahoo.com 

Feet Helge Vara, valgt BLF Fastlege 
Gol 

hfeet@hotmail.com 

Sæta 
 
 
Hansen 

Solveig 
 
 
Tom Henri 

Valgt OLF 
 
 
Vara OLF 
 

Overlege  
Ringerike 
sykehus 
Overlege 
Drammen sh 

 
solveig.saeta@vestreviken.no 
 
tomhhans@online.no 
tom.henri.hansen@vestreviken.no 

Kasin Kolbjørn Valgt PSL 
kasserer 

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 

Næstvold Alf Valgt BLF 
Nestleder 

Fastlege 
Hole 

alfdr@online.no 

Dobloug 
 

Kjendsjord          

Andrea 
 
 
Trygve 

Valgt YLF fra 1.9.2017-
01.01.2020 
 
01.01.2020-01.09.2021 

LIS Drammen 
 
 
LIS Drammen 

andrea.dobloug@gmail.com 
 
 
trygvk@gmail.com 

Sagabråten Ståle Valgt BLF 
styremedlem/sekretær 

Fastlege 
Nesbyen 

stale.sagabraten@gmail.com 

Storstein Jon Valgt NAMF 
nettredaktør 

Spesialist i 
arbeidsmedisin 

jstorstein@gmail.com 
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 Christian  
 
 
Frode 

 Krogshus 
 
 
Hagen 

LSA 
utgår fra 4.5.2018 pga 
flytting 
Slutter vår 2020 pga 
overgang til ny jobb. 

Ass fylkeslege 
Buskerud 
 
Kommunelege 
Kongsberg 

 

 

Kontaktperson i legeforeningen: Ellen Juul Andersen (ellen.juul.andersen@legeforeningen.no) 

Landsstyrerepresentanter 
• Mette Lerfaldet: leder 
• Vara 1. Alf Næstvold 
• 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 
• Helge Enerstvedt, Vinterkurset, Geilo 
• Petter Gottschalk, Kongsberg-kurset 
• Oddmund Nestegard, Ringerike-kurset 
• Geir Strømmen, Vinterkurset, Geilo 
• Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer, medvirkning Drammenskurset 
• Steinar Fretland har ansvar for Drammenskurset 
• Morten Melbye (leder), Prestfoss, medvirkning Bardølakurset 

ÅRSMELDING FOR KURSKOMITEEN, 2019/2020 
Kurskomiteen har i denne perioden bestått av Steinar Fretland og Hans Gunnar Wear Hansen, begge fra 
Drammen, Silje Mauritzen, Nesbyen, Peter Gottschalk, Kongsberg, Oddmund Nestegard, Hønefoss, og Morten 
Melbye, Prestfoss. 

Kongsbergkurset, med Peter Gottschalk som kursleder, hadde laboratoriemedisin som emnekurs, kurset hadde 
34 påmeldte og ble holdt i november.  Også Ringerikskurset, med Oddmund Nestegard som kursleder ble holdt i 
november, emnekurs i geriatri, med 68 deltagere 

Vinterkurset (på Bardøla Høyfjellshotell), ble avviklet i januar, med 66 deltagere, det var emnekurs i praktiske 
prosedyrer som var temaet, og Silje Mauritzen var kursleder. 

Drammenskurset (Pizzakurset), med kardiologi som tema var planlagt til 4 kvelder i mars måned, i sykehusets 
auditorium. Man rakk bare å avvikle en av de 4 kveldene før det ble restriksjoner.   

 
Prestfoss, 25/8-2020 

Morten Melbye 

Desisorer 
● Gunnar Hjorth 
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● Harald Bergan 

Støttegruppe for leger 
● Bjarte Storaas 
● Tore Næss (allmennlege, Ringerike) 
● Øystein Christoffersen, Psykiater Drammen 

Årsrapport fra støttelegene (støttekollegaene) i Buskerud 2019 
 2016 2017 2018 2019 

Buskerud Antall 
kontakter 

Antall 
samtaler 

Antall 
kontakter 

Antall 
samtaler 

Antall 
kontakter 

Antall 
samtaler 

Antall 
kontakter 

Antall 
samtaler 

Bjarte 
Storaas 
(leder) 

    3 4 3 4 

Tore Næss         

Siri Å 
Kolflaath 

        

Øystein 
Kristoffersen 

2 2 1 2 1 1 2 2 

Totalt 
antall 

2 2 1 2 4 5 5 6 

Herav 
kvinner 

2 2 1 2 2 2 2 3 

Herav menn     2 3 3 3 

 

 2016 2017 2018 2019 

Arbeidssted     

Sykehus 1 1 2 4 

Utenfor sykehus 1  2 1 

Ikke oppgitt     

Alder     

Under 40 1 1 2 2 

41–50   1 1 

51–69 1  1 2 

Over 70     

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 
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 
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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. 

I enkelte fylker har det vært klaget over at det har vært vanskelig å få tak i støttelegen, hvis dette er et problem i 
Buskerud kan styret kontaktes. 

Annen representasjon 
Mette Lerfaldet  
Landsstyrerepresentant 
Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF   

Tom Henri Hansen 
Styremedlem vara Vestre Viken HF 
Styremedlem Vestre Viken pensjonsforening 

Alf Næstvold 
Nestleder BLF 
1. vara til landsstyremøtet 
Vara til Regionsutvalg Sør-Øst DNLF 

Kolbjørn Kasin 
2. vara til landsstyremøte 

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. 1.6.2020 
1555 medlemmer 
776 kvinner og 779 menn. 
103 medlemmer var 75 år eller eldre og 88 yngre enn 30 år. 

Medlemmer i yrkesforeningene  
Allmennlegeforeningen:   392 

Leger i vitenskapelige stillinger:  3 

Norsk arbeidsmedisinsk forening:  19 

OLF:      507 

Leger i samfunnsmedisinske stillinger: 39 

Praktiserende spesialister:   64 

YLF:     531 
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Fagmedisinske foreninger:  

• Kirurgiske fag 308 
• Indremedisinske fag 414 
• allmennmedisin 403 
• grupperettede fag (arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 23 
• medisinske servicefag 187 
• psykiatriske fag 207 

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

Baggers, Jan 01.03.2020 
Blørstad, Øistein 23.03.2020 
Frodesen, Olav 16.08.2019 
Hammerstad, Boye 20.04.2020 
Lunde, Arne Ola 19.02.2020 
Midtbø, Arne Carlstedt 16.07.2019 
Moestue, Einar 23.08.2019 
Mundal, Hjørdis 21.07.2019 

 

Styremøter 
Det har vært arrangert 8 styremøter, 3 i Drammen, 3 på Ringerike, 1på Kongsberg og 1 via ZOOM I tillegg 
kommunikasjon pr mail/dropbox.  

Årsmøtet 
09.09.20. Skulle vært avholdt på Kongsberg. På grunn av coronapandemien ble dette avlyst og avholdes digitalt 
på ZOOM. 
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Medlemsmøter  
06.11.19 Nytt sykehus i Drammen. Møtet avholdt i Drammen  

Det nye sykehuset i Drammen er i farta.  
«Nytt sykehus Drammen. Hva betyr det for Vestre Viken HF og samarbeidspartnere?» var tema for Buskerud 
legeforenings medlemsmøte på Hotell Scandic Ambassadør, Drammen, 6.11.19. 

12. november 2019 

 
Vestre Viken HF har satt spaden i jorda og gjennomført nødvendig rivning av gamle industribygg for å ta fatt på 
nybyggene på Brakerøya i Drammen.   

Nærmere 40 medlemmer deltok på medlemsmøtet. Med møtet ønsket styret at medlemmene skulle få en 
nærmere innføring i planene for sykehusbygget samt en mulighet til å høre hva Vestre Vikens ledelse og 
prosjektdirektør tenkte om de forhold som vil har betydning for legenes arbeidsmiljø.  

Vi ønsket også å få mulighet til å få belyst noen viktige problemstillinger:   

Hvilke endringer det blir i forhold til nåværende sykehus?  
Hvordan blir arbeidssituasjonen for legene ved det nye sykehuset og hvilke konsekvenser får det for fastlegene i 
fylket? Er det noen plan for overføring av oppgaver til kommunene og er kommunene klare for dette? 

Administrerende direktør ved Vestre Viken HF, Lisbet Sommervoll, innledet og ga oss en fin innføring i hva 
slags forhold ledelsen vektlegger i forhold til moderne sykehusdrift og til det nye sykehuset.   

Prosjektdirektør for Nytt sykehus Drammen, Rune Abrahamsen, tok oss gjennom planprosessen og ga oss en 
detaljert gjennomgang mht til layout og organisering av enhetene i det nye sykehuset. Han redegjorde for 
prognoser, analyser og modeller som lå til grunn for de valg som var gjort i forbindelse med planlegging av det 
nye sykehuset.  

Ståle Clementsen, varakonserntillitsvalgt HSØ, foretakstillitsvalgt Akershus universitetssykehus, og ortoped ved 
AHUS, har erfaring fra AHUS i planleggingsfasen og i drift. Han var også kjent med prosessen ved nybygget av 
Kalnes sykhus, Østfold. Clementsen kom med en del motforestillinger mot de modellene og prognosene som ble 
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presentert av Sommervoll og Abrahamsen på bakgrunn av alternative tall og sine egne erfaringer fra nevnte 
sykehusbygg. 

God diskusjon til slutt med oppklarende spørsmål.  

20.02.20 

Avholdt møte: Hvordan kan vi gripe tak i utfordringene i 
fastlegeordningen?  
Det var 43 deltagere på medlemsmøte til Buskerud legeforening, som ble arrangert på Scandic Ambassadeur 
hotell Drammen, onsdag 12.2. 2020. 

18. februar 2020 

Vi har sett at utfordringene i fastlegeordningen har vært økende og at stadig flere kommuner sliter med 
fastlegedekningen. Flere kommuner har snart helt fulle lister. Det er klart at vi trenger en statlig styrkning av 
ordningen, men det vil samtidig være helt nødvendig at kommunene tar sin del av ansvaret om befolkningen 
skal sikres tilgang til fastlege i tiden fremover. Mange kommuner har gjort mye, men en del har kanskje ventet 
for lenge og sliter mer. 

Styret i AF (Allmenlegeforeningen) inviterte Buskerud legeforening til å gjennomføre et medlemsmøte om 
situasjonen. 

 

Knut Hjortaas, fastlege, spesialist i allmennmedisin, Ringerike kommune,  
startet innleggene. «På tide med litt fastlegeoptimisme», var hans bidrag. Innlegget var basert på hans innlegg i 
Dagens Medisin 29.1.20. 
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Nils Kristian Klev, fastlege, spesialist i allmennmedisin nå leder i Allmenlegeforeningen, fortalte i sitt innlegg 
om hva det jobbes med i tre- parts samarbeidet mellom Legeforeningen, HOD og KS. 
Han beskrev tre satsningsområder/mulige modeller: 

1. Grunntilskudd til 0-lister og korte lister. 
2. Knekkpunktmodell med økt pro capita tilskudd opp til et visst antall pasienter og lavere tilskudd over 

denne grensen (f.eks 800pas). 
1. 3.Flere ALIS stillinger. 

Dette er tiltak som kan være med på å sikre rekruttering og sørge for at nåværende fastleger blir værende. I 
tillegg kommer arbeid med å begrense nye arbeidsoppgaver for fastlegene og eventuelt fjerne noe av det 
administrative arbeidet. 
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Anne Hilde Crowo, tidligere fastlege og kommuneoverlege, nå kommunalsjef helsetjenester i Drammen 
kommune, fortsatte med et innlegg som fortalte om utfordringen i den nye storkommunen. 

Trine Dalegården, fastlege Nore og Uvdal kommune, ga oss eksempler på vilkår som fastlønnet fastlege. 
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Ståle Sagabråten, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Nesbyen kommune, omtalte ordningen med 8.2 avtale, 
som avtale mellom fastleger og kommunen. 

I diskusjonen som fulgte fikk vi friske og engasjerte innlegg fra fastlegene i vårt distrikt om utfordringer som 
oppleves med det å drive fastlegepraksis og rekruttere inn nye fastleger, noe som var intensjonen med møtet. 

 

Landstyremøtet 2019 
Sted Kristiansand. 

Leder deltok. 

Landstyremøte 2020 
Digitalt på ZOOM 

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

HØRINGSUTTALELSE BUSKERUD LEGEFORENING 

INNFØRING AV SPESIALISTGODKJENNING FOR SYKEPLEIERE MED GRADEN MASTER I 
AVANSERT KLINISK ALLMENNSYKEPLEIE 

Buskerud legeforening støtter initiativet til å etablere en masterutdanning for sykepleiere innen avansert klinisk 
allmennsykepleie, men støtter ikke at det skal gi formell spesialistgodkjenning og foreslår derfor tittelen 
“spesialsykepleier” fremfor spesialist. 

For å unngå profesjonskamp må det tydeliggjøres at det er legen som har diagnose og behandlingsansvar 

Legeforeningen inviterer alle medlemmer til selv å svare på høringer av interesse, på Legeforeningens 
hjemmesider. Buskerud legeforening er på adresseliste som høringsinstans for mange saker. Ikke alle sakene er 
eller oppfattes å være av interesse for BLF. Disse sakene har vi avstått fra å sende høringssvar på. Saker til 
høring ligger på www.legeforeningen.no 

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 https://www.facebook.com/BuskerudLegeforening   har nå 327 følgere (31.12.18, 294).  

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 2019 ble det publisert 102 innlegg/deling 
av lenke (56 innlegg 2018). Jon Storstein er administrator/redaktør.  

Andrea Dobloug (YLF) var også redaktør inntil hun trådte ut av styret i 2019. 

På BLFs hjemmeside (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/buskerud/) er det publisert 11 
nyhetsartikler i 2019 (8 i 2018). Hjemmesiden gir tilgang til annonserte møter og kurs, styrereferater, 
årsmeldinger, årsmøter o.a. Under fanen “Om oss” foreligger 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. 

Vi har et klart inntrykk av at besøk til våre medlemsmøter har økt siste årene. God og hyppig 
forhåndsannonsering på digitale medier synes å være en medvirkende årsak. Vi vil oppfordrer alle våre 
medlemmer å besøke og være aktive på BLFs digitale medier. 

Legeforeningen gjennomførte en større redaksjonell endring på egne hjemmesider og siden til yrkesforeninger, 
spesialforeninger og de fagmedisinske foreningene i 2019. Det har vært noe hemmende for aktiviteten. BLF 
benyttet anledning til å skifte forsidebilde både på sin hjemmeside og Facebook-siden. Der finner dere nå bildet 
av Theodor Kittelsen «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre», kjent buskerudmotiv, malt mens kunstneren 
bodde på Laulia i Sigdal. 
  

https://www.facebook.com/BuskerudLegeforening
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/buskerud/
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Styrearbeidet generelt. 
Leder har deltatt i legeforeningens lederseminar i jan 2020 

Leder og Alf Næstvold har deltatt i Lokallagsledersamling i regi av Legeforeningen i nov 2019 

Leder har deltatt i fellesmøte for lokallagsledere før ledersamling og i forkant av landsstyremøte 2019 

Leder har deltatt i avholdte RUSØ møter i denne perioden. 

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 hhv. Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på Geilo. 
Kurskomiteen leverer egen rapport som også refereres i årsmeldingen 

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 og ledsagere 
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-mail til medlemmene i forkant. 

Det legges frem regnskap for 2019 samt budsjett for 2021 

Hilsen fra leder: 
Denne perioden avsluttes med en meget spesiell situasjon der vi fra mars har hatt coronapandemi. Dette har stilt 
ekstra store krav til våre medlemmer. Det har vært og er krevende å stå i dette både mht. stor arbeidsbelastning, 
usikkerhet pga. smitterisiko og ikke minst økonomisk usikkerhet for private næringsdrivende. 

Jeg er stolt over å se og høre om den fantastiske innsatsen alle våre medlemmer har gjort og fremdeles gjør. De 
tillitsvalgte har ikke minst stått på for å få til arbeids og lønnsavtaler i denne tiden. Dette er viktige avtaler for å 
sikre faglig og økonomisk trygghet og ikke minst trygghet for egen helse.  

Vi står fremdeles overfor videre utfordringer. Det er viktig at vi står sammen og hjelper og støtter hverandre. 
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Jeg vil også 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 bad samt at dere kan henvende dere til meg for videreformidling 
av hjelp innen psykisk helse i (tidligere)Buskerud.  

Takk for innsatsen og husk at samlet står vi sterkest. 

Årsmeldingen avsluttet. 

01.09.20  
Mette Lerfaldet, Leder Buskerud legeforening 
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