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Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 
 

 

Styresammensetning  
Årsmøtevalgt 280813: 

Anne Noraas Bendvold, leder 

Mikkel Høiberg, nestleder 

Christian Stremme, styremedlem 

 

Fra yrkesforeningene: 

Jørgen Vik, PSL 

Anne Sissel Sørensen, AF 

Hege Kilander Høiberg,YLF 

Øystein Vidar Hansen, NAMF /kasserer 

Sigurd Waage Løvhaug, LSA 

Hans Thorwild Thomassen,OF  

 

Varamedlemmer: 

Halvard Dovland 

Arthur Berger Halvorsen (valgt årsmøte 2014) 

 

 

Revisor: 

Revisorfirma Torbjørn Salvesen AS 

 

WEB-ansvarlig; 

Sigurd Waage Løvhaug 

 

Styremøter: 

Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden .Styret hadde møtehelg i Nice 17-19 april. 

Det ble vedtatt på årsmøte 2011 at styret har anledning til et årlig styreseminar/helg som om 

ønskelig kan avholdes i utlandet. Styrereferatene er lagt ut på vår hjemmeside. 

 

Medlemsmøte:  
Det ble avholdt medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet 4. september 2014. Adm. dir. Per 

Bleikelia, Ringerike sykehus, Vestre Viken HF holdt foredrag om ledelse i sykehus -”Slik 

leder jeg”. I februar 2013 ble han utnevnt til ”Årets arbeidsgiver” av Fagforbundet og i mars 

2013 ble han tildelt Legeforeningens lederpris. 

I etterkant av møtet ble det avholdt årsmøtefest for medlemmer med ledsagere. Det ble servert 

havets festbord. Deretter underholding av Frode Gallefoss. 

. 
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Medlemmer: 

Pr 16. juni 2015 har Vest-Agder Legeforening 837 medlemmer totalt, mot i fjor 816 

medlemmer. Allmennlegeforeningen 216, Forening for leger i vitenskapelige stillinger 1, 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 30, Norsk arbeidsmedisinsk forening 13, Norsk 

overlegeforening 289, Praktiserende spesialisters landsforening 53, Yngre legers forening 

235.  

 

Arbeidsmiljø/likestilling: 

Foreningen har i denne perioden hatt deltidsansatt sekretær for kurskomitéen. 

Det er ikke foretatt noen spesielle tiltak for å fremme likestilling i foreningen. Det er 

heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av 

kjønnene i foreningen. Styret anser arbeidsmiljøet i foreningen som godt.  

Ansatte i foreningen har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med 

utførelse av arbeidet. 

Styret består av 9 personer, hvorav 3 er kvinner. I tillegg møter de to varamedlemmene 

fast.

 

 

Økonomi: 

Styret har lagt stor vekt på å ha kontroll på økonomi og det har vært et punkt på samtlige 

styremøter.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og foreningens styre 

bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift foreligger. 

Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Se regnskap.

 

 

VAL-fond til etterutdannelse: 

På årsmøtet 2012 ble det vedtatt endring i vedtektene for fondet slik at styret har anledning til 

å behandle søknadene etter hvert som de kommer inn og ikke kun en gang pr år som tidligere. 

Styret ønsker å behandle innkomne søknader 1 gang pr kvartal og som hovedregel ikke 

komme med større tildelinger enn kr 5000 pr søknad. 

 

Vi har i denne styreperioden ikke fått noen søknader. 

 

Vi oppfordrer alle kollegaer til å søke. Se www.legeforeningen.no/vest-agder.  

http://www.legeforeningen.no/vest-agder
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Tillitsvalgte/møtevirksomhet: 

Leder har deltatt på Lederseminar i regi av Legeforeningen og leder har også deltatt på 

Landsstyremøtet som ble avholdt i Trondhjem. På landsstyremøte deltok også Mikkel 

Høiberg (FAME-representant), og Anne Sissel Sørensen (AF). 

Leder er medlem av regionsutvalget Helse Sør-Øst. 

Leder og VAL-styrets øvrige medlemmer kontaktes regelmessig av journalister.  

Det kommer stadig henvendelser fra helsepolitiske aktører, foreninger og helsefremmende 

virksomhet inkludert helsemyndigheter med forespørsel om videreformidling av informasjon. 

Legeforeningens registeropplysninger kan ikke utleveres da de er innsamlet for et annet 

formål enn myndighetsinformasjon. Personopplysningsloven legger begrensninger på 

utlevering, noe også Datatilsynet har påpekt. 

 

Samarbeid med NAV: 

Anne Sissel Sørensen og Sigurd Waage Løvhaug har deltatt i møter mht oppfølging av 

sykemeldte (Prosjekt ”1-2-3-4”). NAV har skrevet et brev til medlemmene vedrørende 

oppfølging av sykemeldte. Styret ble bedt om å underskrive dette brevet. Styret mener 

imidlertid at det ikke er vår oppgave som fagforening. Vårt svar til NAV vedrørende denne 

saken er lagt ut på vår nettside. 

 

Legevakt: 

Anne Sissel Sørensen har hatt møter med Kr. Sand kommunale legevakt.  

 

Lønnsforhandlinger: 

Tillitsvalgte på sykehus (OF og YLF) har deltatt i lønnsforhandlinger med SSHF, mens 

Sigurd Waage Løvhaug har deltatt i lønnsforhandlinger for ansatte i staten. 

 

Bistand og konfliktutvalget: 

Nå ledes dette fra HELFO i Tønsberg, og møter lokalt er lite aktuelt. I tilfelle det dukker opp 

saker skal tillitsvalgt i kommune eller fylkesforening bistå på ad hoc basis.  

 

VAL på internett; 

Sigurd Waage Løvhaug er webansvarlig.  

Det er ikke utgitt nytt nummer av VAL-nytt i perioden.  

Intensjonen er at all aktuell informasjon legges inn på vår hjemmeside.  

Kurskomiteen legger også ut informasjon under VAL’s hjemmeside.  

 

De aller fleste av Vest-Agder Legeforenings medlemmer har aktiv e-postadresse, men 

fremdeles ikke alle. Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde fra om sin e-postadresse til 

Legeforeningens registerseksjon. 

 

 

VAL kollegiale støttegruppe: 

 

Medlemmer: 

Harald Leirvåg 

Michael Busk Sørensen – nytt medlem 

Liv Tveit Walseth 

 

Styrets kontaktperson Mikkel Høiberg. 
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Støttegruppen kan bistå medlemmene ved utbrenthet, kriser, psykisk- og somatisk sykdom og 

ved misbruksproblemer. Støttegruppen i Vest-Agder har lang erfaring med dette arbeidet. 

Aktiviteten varierer og er fortiden moderat. Det arbeides med å rekruttere nye medlemmer.  

 

Legetjeneste for leger i Vest-Agder: 
Vest-Agder har 14 leger som er med i ordningen med god geografisk spredning. Det fungerer 

bra. Oversikt over leger som deltar finnes på hjemmesiden til VAL. 

 

Kurskomite:  

Komiteen har følgende medlemmer:  

 

Bodil Aasvang Olsen (fastlege Aust-Agder) – leder fra januar 2013 

Sebastian Bø (fastlege Vest-Agder) 

Kari Haugland (fastlege Vest-Agder) 

Jørn Ahlqvist (fastlege Aust-Agder) 

 

Det har vært arrangert flere kurs med god deltagelse. 

Svært vellykket kursuke i Kristiansand. 

 

Samlet vurdering av perioden: 

Et av legeforeningens hovedsatsningsområder er å få en nasjonal sykehusplan. Lokalt har 

styret brukt svært mye tid på å diskutere utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030. Det er 

utarbeidet et høringsvar som er lagt ut på vår hjemmeside.  

 

Vi har engasjert oss i manglende tilbud mht å få utført osteometri i Agder. Det er nå reetablert 

mulighet for å få utført osteometri etter legehenvisning ved revmatologisk poliklinikk SSK. 

 

Styremedlemmene i Vest-Agder Legeforening blir regelmessig kontaktet av journalister fra 

forskjellige medier i aktuelle helsepolitiske spørsmål eller - saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

På vegne av styret i Vest-Agder Legeforening, Kristiansand 16. juni 2015 

 

 

 

Anne Noraas Bendvold, leder 

 

 

Mikkel Høiberg, nestleder 

 

 

Christian Stremme, styremedlem  

 

 

Jørgen Vik, PSL 

 

 

Anne Sissel Sørensen, AF 

 

 

Hege Kilander Høiberg, YLF 

 

 

Øystein Vidar Hansen, NAMF /kasserer 

 

 

Sigurd Løvhaug, LSA 

 

 

Hans Thorwild Thomassen, OF  

 

 

 

Varamedlemmer: 

 

 

Halvard Dovland 

 

 

Arthur Berger Halvorsen 

 

 

 

 

 


