
 

 

Årsmelding for Rogaland legeforening 2017 
 

 

Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har økt 

med 4,9% økning siste år. Vi har nå passert 2000 medlemmer og i praksis medfører det at vi nå 

stiller med 2 delegater på Landsstyremøtet i 2019. Delegat nummer to skal velges på årsmøtet. 
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LVS - leger i 

vitensk. 

stillinger 

3 2 4 6 5 8 9 8 8 9 9 0 

Namf - 

Norsk 

arbeidsmed. 

Forening 

47 43 40 53 49 51 58 56 54 52 54 3,8 

OF – 

Overlege-

foreningen 

444 465 479   497 532 561 586 604 597 613 636 3,7 

LSA – Leger 

i samfunns-

med. Arbeid 

36 33 35 42 42 42 46 46 46 48 51 6,2 

PSL – 

Praktis. 

spes. 

landsforb. 

80 81 82 88 84 91 95 102 101 100 102 2 

Ylf - Yngre 
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429 445 466 497 534 547 558 589 614 662 700 5,7 

Sum 1375 1419 1504 1583 1654 1733 1819 1902 1917 1992 2090 4,9 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2015–31.08.2017 

 

Leder   Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger 
 
Styremedlemmer Erik Wulst   Overl. Ort. Avd. Haugesund sykehus - nestleder 
   Nina Storm Skifjeld  LIS Med. Klinikk, Haugesund sykehus 
 
Varamedlemmer Line Ravndal   fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes   
   Kathrine Helvig Osmundsen Sykehjemslege, Stavanger 
    
Landsstyrerepr. Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening 
   Vara: Erik Wulst, nesteleder. 
 
 
 

Yrkesforeningenes 
avdelingstillitsvalgte 
  

 Vara 

AF Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter   

LSA  Egil Bjørløw, Leger i Samf. med. arbeid Hans Petter Torvik, 
Sandnes 

Namf Elin Watts  

OF Alexander Seldal, Ort.avd. Sus  

PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin, Stavanger Kaare Vigander 

Ylf Torhild Veen, LIS Gastrokirurgisk avd., Sus Inga Thorsen 

Lvs Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter Ingvild Kjer Byberg 

 
 
Kurskomitéen   

Leder:   Nina Thorsen Wikene  

Medlemmer: Anne Aronsson, Peter Christersson, Håvar Aurstad, Nikolaj Vinther, 

Petter Thomseth-Lerström, Hilde Klungland, Robert Wilhelm Joseph 

 

Valgkomité Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger 

  Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland 

  Jon Egge  overlege radiologisk avd Haugesund 

 

 

 

 
 



 

 

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2017–31.08.2019 

 

Leder   Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger 
 
Styremedlemmer Marit Halonen Christiansen Overl. Kvinneklinikken, Sus- nestleder 
   Anne Sandvik   Turnuslege Med. Avd., Haugesund sykehus 
 
Varamedlemmer Janne Kristine Bethuelsen Overl. Patologisk avd. Sus   
   Siv Helene Eriksen  Lis, med. Avd. Haugesund sykehus 
   Bjarte Sørensen  Fastlege 
 
Landsstyrerepr. Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening 
   Vara: Marit Halonen Christiansen, nesteleder. 
 
 
 

Yrkesforeningenes 
avdelingstillitsvalgte 
  

 Vara 

AF Peter Christersson, fastlege Stavanger medisinske 
senter 

  

LSA  Tord Haaland, Helsesjef Stavanger kommune Hans Petter Torvik, 
Sandnes 

Namf Elin Watts, bedriftslege Statoil ASA  

OF Alexander Seldal, overl., Ort.avd. Sus  

PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin, Stavanger Tore Bru 

Ylf Kristin Marie Fagereng Mota, Lis, Anestesi avd. Sus Inga Thorsen 

Lvs Torgeir Gilje Lid, fastlege Nytorget 
legesenter/Postdoktor Sus 

 

 
 
 
Styret har hatt 8 styremøter i 2017. 
Nytt styre for 2017-2019 ble konstituert på styremøte 13.9.17. 
Det nye styret hadde arbeidshelg i København 28.9.-1.10.17. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Aktiviteter i 2017 

Interne forhold 

 

Viktige saker gjennom året 

• Plassering av reumatologi i Helse Vest 

• Primærmedisinsk forskningsfond 

• Etablering av Regionutvalget 

• Fastlegeordningen 

• Oppgavefordeling fastlegetjeneste og sykehus. 

• Sykehusstreiken  

• Akuttmedisin forskriften 

• Nytt sykehus (Stavanger og Fonna) 
 
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer 
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig som gruppeutsendt epost 
men vi har som mål å avholde et møte i sør og et i nordfylket per år. I 2017 ble det arrangert møte for 
HTV i forkant av Årsmøtet 9. juni og alle HTV i AF får tilbud om å delta på Akademikernes 
lønnskonferanse. De ulike yrkesforeningen jobber og finansieres hovedsakelig via egne kanaler men 
RLF kan støtte lokale arrangementer som TV / medlemsmøter på forespørsel. Foreløpig har det vært 
lite forespørsler fra Helse Fonna området. 
 

Årsmøtet 2017 ble avholdt med ca 45 deltakere i Stavanger Konserthus 9.6.17, etterfulgt av 
foredrag om kommunikasjon og kulturforskjeller av Pellegrino Riccardi, med 75 tilhørere. Etter 
årsmøtet var det middag og underholdning for medlemmer med partner. 111 personer deltok 
her.  
 
Medlems-møter 
Av en eller annen grunn er det fastlegene som arrangerer flest medlemsmøter: 
28.3.17: «Drift av legekontor», med EPJ leverandører og ansatte på legekontor, på Park Inn by 

Radisson Stavanger hotell. 120 personer deltok. 
7.12.17: «Trønderopprøret kommer til Rogaland», med 60 deltakere. 
 
De ulike yrkesforeningene har også mulighet til å få både praktisk og økonomisk bistand fra styret for 
å arrangere medlemsmøter. Styret har etter søknad støttet medlemsmøter for sykehuslegene 
(økonomisk støtte til enkel lunsj for medlemmene) på SUS etter initiativ fra HTV OF Alexander Seldal. 

Våre kolleger i Helse Fonna har ikke søkt om støtte til tilsvarende arrangementer. 
 
Lokalforeningskonferanse 
Det ble arrangert seminar for lokalforeninger og regionutvalg 8. - 9. november på Gardermoen. 
Lokallags- og regionutvalgsledere møtes også til formøte foran hver Landsstyremøte. Dette er en 



 

 

meget god arena for erfaringsutveksling samtidig som programmet reflekterer aktuelle saker både 
lokalt og nasjonalt. 
 

Ledermøte  
Ledere for alle foreningens organer blir hvert år i januar invitert til ledermøte i regi av Dnlf sentralt. 
Møtet strekker seg over halvannen dag. Fokus på årets møte var Helseplattformen i Helse Midt, 
sykehusøkonomi og styring av sykehus. 
 

Regionutvalget 
Regionutvalget ble gjenetablert i april 2017 etter at det ikke hadde vært drevet aktivt i noen år nå. 
Utvalget behandler regionsovergripende saker og er ellers et møtepunkt mot RHF.  
 
Regionsutvalgarbeidet koordineres av sekretær i Hordaland legeforening -  Therese Sæbøe Strand  
e-post: post@hordaland-legeforening.no 
Regionutvalget betaler en andel av stillingen i 3 år. 
 
Medlemmer i Regionutvalget: 

Janne Bethuelsen, leder  Overl. Patologisk avd. Sus 
Gunnar Ramstad   Leder Hordaland legeforening, Fana legekontor 
Jan Robert Johannessen  Leder Rogaland legeforening, Hinnatrekanten 
     Legesenter, Stavanger 
Ronny Cassells    Leder Sogn og Fjordane legeforening, Sunnfjord  

medisinske legesenter, Florø 
Karin Stang Volden   PSL Hordaland, Spesialistsenteret, Bergen 
Timo J. Kanehl    NMF Hordaland, medisinstudent, Bergen 
Solveig Aalstad Jonasson  YLF Hordaland, Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Torgeir Gilje Lid   LVS Rogaland, Regionalt komp.senter for rusmiddelforskn. 

i Helse Vest, Helse Stavanger HF, Stavanger 
Elin Watts    NAMF Rogaland, Statoil, Stavanger 
Jan Ove Tryti    LSA Sogn og Fjordane, Sogndal kommune 
 
 
Kursutvalg i nord-fylket 
Kursutvalget «Kurskomitéen for Fonnaregionen» hadde sitt første møte 5.9.16. 
Kursutvalget sorterer organisatorisk under Rogaland legeforening sin kurskomité ved leder Nina 
T. Wikene. 
 
Følgende medlemmer har vært med i 2017: 
Steinar Roar Kringeland (Fastlege Haugesund), leder 
Dag-Helge Rønnevik (Leder PKO Helse Fonna) 
Lars Johan Lysen (Fastlege Aksdal legesenter) 
Erik Wulst (Ortopedisk avdeling, Haugesund) 
Monica Haga (fastlege Bylegane, Haugesund) 
 
Komitéen har i 2017 arrangert Emnekurs i lungesykdommer med 33 deltakere og Emnekurs i 
endokrinologi med 48 deltakere. Deltakerne var fra Fonna-regionen men også noen tilreisende 
fra sør-fylket og andre steder. Dette lover veldig godt for den videre driften. Kom gjerne med 
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innspill på kurstema. Og til sykehusmiljøet - husk at kursarenaen også er en mulighet for 
avdelinger på sykehusene våre til å komme i kontakt med lokale leger.  
 
Primærmedisinsk Forskningsfond – Rogaland 
Stiftelsen ble opprettet etter vedtak på årsmøte 2017, registrert i Stiftelsesregisteret 31.8.2017, 
organisasjonsnummer 919 341 394. 
Styret er: 
Olav Thorsen, leder 
Ingvild Vatten Alsnes, styremedlem 
Anne Mathilde Hanstad, styremedlem 
Jacques Honoré, varamedlem 
Truls Anton Eide, varamedlem 
 
Allforsk 
Styret har bevilget inntil 200.000 i legitimerte utgifter for å støtte oppbyggingen av et 
allmennmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland (Allforsk). 
 
Nettverksgruppe for legeledere 
Samlinger over et år med veiledning og nettverksbygging for leger i lederstillinger. Konseptet er 

adaptert fra næringslivet og gjennomprøvd med gode erfaringer i en legegruppe nye grupper kan 

benytte seg av tilbudet ved behov. Ta kontakt med rogaland.legeforening@gmail.com for mer 

informasjon. 
 
 
Plassering av lokalforeningens overskuddskapital 
2 millioner kroner er plassert i Alfred Berg-fond. Fondet har gitt en positiv avkastning i 2017 som 
er litt bedre enn markedsrente. 
 
Syd-Vesten 
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og ivaretar 
annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til å bygge temanummer for å gå dypere inn i 
problemstillingene vi ønsker å sette søkelys på. Bladet distribueres alle leger men også våre 
samarbeidspartnere. Vi ønsker innspill i forhold til temaforslag og artikler. 

 
Hjemmeside 
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut. 
 
 

Platform for dokument-deling og -lagring. 
Microsoft Office 365 er tatt i bruk for dokument-deling og- lagring. 
 
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, fra 1.2.11 i 70% stilling og fra 1.7.17 i 75% stilling. Hun deltar 
i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år. Hun bistår styret og de ulike 
kurskomiteene samt HTV eller medlemmer som ønsker bistand med medlemsarrangementer. 
 
Annet 
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått med rådgivning i andre 
saker. Ole Arild Osmundnes (AF) har blitt kjøpt fri til å delta i utredning av storby legevakt og 
deltagelse i en evaluering av PKO ordningen.  
 

Eksterne forhold 

Forhandlingsvirksomhet 
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i forhandlinger gjennom året. Det er spesielt høy 
aktivitet i lønnsforhandlingene i kommunene der vi legger vekt på å samkjøre alle både før og under 
forhandlingene. På sykehuset ivaretas dette vi YLF / Of. Vi jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre 
tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett kontakt med våre forhandlere i denne 
perioden. 

 
 
NRK TV-aksjonen  
Line Ravndal var kontakt mot TV aksjonen lokalt og bidro til at våre medlemmer engasjerte seg i 
aksjon på ulike vis. 
 
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.  
 
Forhold til næringsliv og politiske partier 
Eksterne aktører har i økende grad henvendt seg med ønske om samtaler.  
 

• Næringsforeningen 

• Ulike politiske partier 

• Velferdsteknologimiljøet 
 
Politiske miljøer er generelt interessert i å øke sin kunnskap om helsetjenesten og næringslivet er 
opptatt av nye næringsmuligheter og hvilke behov som kan defineres. Som lokalforening har vi 
muligheten til å hjelpe vårt lokale næringsliv med ideer og nettverk.  
 
Samarbeid med trygdeetaten 
HELFO: Styret har et Samarbeidsutvalg som har hatt som formål å avholde møter med HELFO. Det har 
generelt vært synkende antall saker å ta opp med Helfo og etter at oppgjørsfunksjonene til Helfo nå 
er omorganisert og ikke lenger tilligger HELFO Vest har det ikke vært avholdt møter i løpet av 2017. 
Det har ikke vært meldt saker som har gjort det aktuelt å initiere møter. 
 
NAV: det har ikke vært avholdt møter med NAV i 2017.  



 

 

 

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland legeforening 2015-17 
Det nye styret for perioden 2015-2017 har utarbeidet og fastlagt sine målsetninger for 
styreperioden en arbeidshelg i København november 2015. 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: 

 
 

Helsepolitisk målsetting 
Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder. Vi ønsker spesielt å ha fokus 
på samhandling med en god sammenhengende og sunt finansiert helsetjeneste og god kvalitetssikring. 
Ledelse må reflektere medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus. 

 
Kommunesektoren: 

 
Samhandling: 
Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og Allmennlegeutvalg 
(ALU) med referat som er tilgjengelig på en nettside. 
Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med Helfo og NAV. 
Fastleger må i sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og utviklingsarbeid. Fastlegene 
oppfordres til å involvere seg sterkere i denne typen arbeid. Kommunene oppfordres til å budsjettere 
med frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling må bygges over tid med 
imøtekommende holdninger og forståelse fra begge parter. 
 

Kommunene skal ha et samfunnsmedisinsk miljø som minst svarer til 50% stilling i de minste 
kommunene og forholdsmessig større i større kommuner 

 
Lønn 

• Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som sykehusleger. 

• Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon som gir reell 
utgiftsdekning. 

• Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene utfører for 
kommunen da disse ikke inndekkes via normaltariffen. 

• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, jfr takst 14/14d. 

• Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres svarende til takst 
14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene om møtene avholdes på kveldstid.  

 
Legevakt 

• Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er arbeid og skal honoreres 

• Dagtid: som takst 14/14d. 

• Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal bistilling, alternativt 
0,5*14/14d i normaltariffen. 



 

 

• RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som understøtter stabil legevakt med god 
kvalitet og trygge rammer for legene. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger. 

• Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene 

• Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører må ha helsefaglig bakgrunn. 

• Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i Rogaland. 

 
Sykehjem 
 

Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard. Et minstemål for 
funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, oversiktsbilde, labsvar integrert i 
journalen, elektronisk samhandling og eResept. 
Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på 
ulike sykehjem. 

 
Sykehus 
RLF mener at spesialisthelsetjenesten er for dårlig finansiert. På tross av mangeårige 
effektiviseringstiltak er overskuddet i driften for lavt til å finansiere nødvendig vedlikehold og 
investeringer i medisinsk teknisk utstyr. 
 
RLF vil spesielt jobbe for bedre vilkår for pågående og fremtidig sykehusutbygging i Helse Stavanger og 
Fonna.  
 
Vi er bekymret for at beslutningen om utbyggingsalternativ bygger på sviktende forutsetninger og vil 
jobbe for å belyse dette. 
 
 
Lønns- og arbeidsvilkår 
Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og representere 
et minstemål i forhold til lokale avtaler. 
Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenliknbare grupper i 
samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres. 
 
Ordningen med faste stillinger 
RLF vil bidra til at ordningen med faste stillinger sikrer tilstrekkelig antall utdannings-stillinger 
både for LIS og ALIS. 
 
Ledelse 

• Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger. 

• Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen. 

• Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt i medisinskfaglige 
behov og prioriteringer. 

 
Avtalespesialister 
 
Antall avtalepraksishjemler må økes. Spesielt innen fagfeltene: 



 

 

• ØNH 

• Hud 

• Kardiologi 

• Fysikalsk medisin 

• Reumatologi 

• Nevrologi 

• Generell kirurgi 

• Psykiatri 

 
Vi ønsker å få belyst konsultasjonsstatistikk / produktivitet hos avtalespesialistene. 

Rlf vil bidra til bedre og enklere drift av IKT systemer. 

 
Forskning og kvalitet 
Forskning: 
Vi ønsker å stimulere til økt allmennmedisinsk forskning. Vi vil jobbe for at avtaler og regelverk er 
innrettet mot tilrettelegging for forskning i allmennpraksis. Det må komme ordninger for bruk av 
vikarlege og gode økonomiske rammer. Det må tilrettelegges for et primærmedisinsk forskningsmiljø i 
Rogaland. 
 
Kvalitet: 
Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger og kommune. Gjerne etter modell fra 
Stavanger. 
 
 
Undervisning 

Et medisinsk fakultet i Stavanger vil få stor betydning for medisinsk forskning og utvikling for 

regionen. Rogaland legeforening ønsker derfor å støtte dette initiativet. 
 
 
På vegne av styret i Rogaland legeforening 
Jan Robert Johannessen 
Leder  


