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rogaland legeforening har satt “Ledelse” på dagsordenen.

Målsetting er å finne ut hva vi som lokallag kan bidra med i praksis for å bedre 
rekrutteringen av leger til lederverv i sykehus og kommune. 

Som et første steg i dette arbeidet har vi invitert noen legeledere til et gruppeintervju. 

Vi ønsker å få frem hvorfor leger eventuelt bør ta på seg lederansvar. Hva skal til 
for å rekruttere leger til lederjobber og eventuelt hva motiverer/ hindrer at leger 
tar denne rollen? Hvordan har legen det som leder? Mister man faget? Hva kreves 
av lederfaglige kunnskaper? Er lederjobben et steg på karrierestigen eller et faglig 
blindspor? Hvordan er lønnsvilkårene? 

Det er mye mer vi kan lure på. Hvilke muligheter har man som leder til å få til 
endring innenfor et gitt budsjett? Finnes det et reelt handlingsrom? Hvordan får 
man til endring om man faktisk har muligheten? Er vi gode på endringsledelse? 

Vi har fått noen svar men trenger flere og håper på positiv respons når vi ber dere 
dele erfaringer eller spørsmål med oss.

Ledelse vil måtte bli et gjennomgangstema og noe styret jobber med over tid. Vi vil 
prøve å finne ut hva vårt bidrag skal være. Vi er nødt til å være realistiske i forhold til 
ressursbruk og økonomi men vi ser for oss at vi via ulike kanaler kan markedsføre 
ledelse og bidra med en arena for dem som ønsker å utveksle erfaringer. Vi kan 
bygge opp en erfaringsdatabase / verktøykasse for leger som ønsker oversikt over 
utdanningsmuligheter og stipendordninger. Eventuelt bidra med teoretisk påfyll 
om lederfaget og nettverksbygging på ulike vis. 

Formen er ennå i støpeskjeen og det er ennå gode muligheter til å påvirke prosessen.

Både i dette og kommende nummer av Sydvesten kommer vi til å presentere artikler 
med fokus på ledelse. Har du synspunkter eller erfaringer? Vi hører gjerne fra dere 
som allerede er eller ønsker å bli ledere. Send inn ditt bidrag og del det med leserne!

Jan Robert Johannessen
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DR.GRADER vED SUS

Helle Kristine Schøyen (f. 1961) er oppvokst 
i Bærum. Medisinsk embedseksamen ved 
Universitetet i Oslo i 1990. Spesialist i psy-
kiatri 2001. Arbeid ved Psykiatrisk klinikk, 
Haugesund Sykehus 1997-2000, Stavanger 
Universitetssjukehus fra 2000-2001 og fra 
2006Jæren DPS fra 2001-2006. 

Schøyen har i avhandlingen sett nærmere 
på hvilke faktorer som kan ha betydning 
for uførhet ved bipolar lidelse. Studiene i 
avhandlingen viser at på tross av at pasi-
enter med bipolar lidelse i Norge oppnår 
samme utdanningsnivå som den generelle 
befolkningen, er en høyere andel enslige, 
har betydelig lavere inntekt og mottar uføre-
trygd i en mye større grad enn den generelle 
befolkningen. I den generelle befolkningen 
gir økende utdanning redusert risiko for ufø-
retrygd. I motsetning til den generelle befolk-
ningen, fant man ingen ”beskyttende” effekt 
av høy utdanning mot uføretrygd ved bipolar 
lidelse. Derimot viste depressiv symptom-

belastning målt som antall innleggelser for 
depressive episoder og sykdomsvarighet å 
øke risikoen for uføretrygd, mens faktorer 
som generell intelligens og funksjonsnivå 
før sykdomsstart overraskende nok ikke 
viste noen sammenheng med risiko for 
uføretrygd. Studien understreker viktighe-
ten av tidlig oppdagelse og god oppfølging 
gjennom livet for å forhindre fall i sosial og 
yrkesmessig fungering hos pasienter med 
bipolar lidelse. 

Avhandlingen bygger på pasienter inklu-
dert gjennom forskningsnettverkene: The 
Bipolar Research and Innovation Network 
study” (BRAIN) og Tematisk Område Psyko-
ser (TOP). Pasientgruppen er sammenlignet 
med en stor kontrollgruppe fra den generelle 
befolkningen levert av Statistisk Sentralbyrå.

Helle schøyen ph.d. 
graden ved 
Universitetet i Bergen 
24. april 2012

”socio-economic 
status, education and 
occupational outcome 
in bipolar disorder”. 

    Ny doktorgrad - Vi gratULerer!

også i dette nummeret presenterer vi 
kollegaer som i den siste tiden har  
disputert til Phd-grad. 
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Dag Tveitnes (f.1963) er oppvokst i Ålvik i 
Hardanger. Han er utdannet lege ved Uni-
versitetet i Bergen (1989). Han er spesialist 
i barnesykdommer, og har vært ansatt ved 
barneavdelingen på SUS siden 1996. Bak-
terien Borrelia burgdorferi er den vanligste 
årsaken til flåttoverført sykdom i Norge.  
Nevroborreliose oppstår når bakterien inva-
derer nervesystemet. 

Tveitnes har studert forekomst, sykdommer 
og diagnostiseringsmetoder ved nevrobor-
reliose, ansiktslammelse og hjernehinne-
betennelse hos barn. Det viser seg å være 
høy forekomst av nevroborreliose hos barn 
i Sør-Rogaland, og nesten alle av dem har 

hjernehinnebetennelse. I studien til Tveit-
nes kommer det frem at nevroborreliose er 
årsaken til 2/3 av alle tilfeller av hjernehinne-
betennelse blant barn i Sør-Rogaland. Dette 
er aldri blitt vist for andre områder i verden. 
Nær 3/4 av alle barn med nevroborreliose 
hadde ansiktslammelse og av alle tilfellene 
med ansiktslammelse, skyldtes 2/3 av dem 
nevroborreliose. Kombinasjonen hjerne-
hinnebetennelse og ansiktslammelse ble 
kun funnet hos barn med nevroborreliose. 

dag tveitnes ph.d. 
graden ved Universi-
tetet i Bergen 8. juni 
2012 

”Neuroborreliosis 
in children, epide-
miological and clinical 
aspects.”

    Ny doktorgrad - Vi gratULerer!

LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i sin tid 
opprettet fordi leger viser seg å ta dårlig 
vare på seg selv ved sykdom. Terskelen 
for å søke hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det samme 
som vår gamle ordning.  Derfor oppfor-
drer Rogaland legeforening alle leger 
til å skaffe seg en fastlege, ved å ringe 
eller skrive til den man ønsker. Vi mener 
at leger bør kunne velge sin fastlege, 
uavhengig av fulle lister/plass osv. Fast-
legene oppfordres til å ta imot kolleger 
som melder seg.

Så du bør spørre rundt, og velge en 
lege, og så ta en telefon eller skrive brev. 
Gjerne si at du gjør dette etter råd fra 
Rogaland legeforening.

OvERSIkt OvER  
LEDIGE vIkARIAtER 
- E-post abbonnement 
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som annonse-
res i Tidsskrift for Den norske legefore-
ning finnes på tidsskriftet.no/stillinger. 
Annonsene publiseres på Internett før 
Tidsskriftet kommer ut. Her har du også 
mulighet for å registrere deg slik at du 
blir varslet hver gang det publiseres en 
stilling som passer med dine ønsker. 

Les mer om dette på 
tidsskriftet.no/stillinger

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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Katrine Brække Norheim (f 1977) er fra Sta-
vanger og avla medisinsk embetseksamen 
ved Universitetet i Tromsø i 2002. Hun har 
siden 2004 vært ansatt ved Medisinsk avde-
ling ved Stavanger Universitetssjukehus. 
Avhandlingen utgår fra Seksjon for klinisk 
immunologi, Stavanger Universitetssjuke-
hus, og Institutt for indremedisin ved Uni-
versitetet i Bergen

Norheim har forsket på fatigue hos pasienter 
med primært Sjøgrens syndrom. Sykdom-
men rammer i hovedsak kvinner, og rundt 
75 prosent av pasientene er plaget med 
fatigue i en slik grad at det påvirker livs-
kvaliteten. Det er mange faktorer som hver 
for seg eller sammen kan bidra til sykelig 
utmattelse, slik som depresjon, søvnforstyr-
relser, immunaktivering og medikamenter. 
Norheim har gjennom sin avhandling vist 
at signalsubstanser fra immunsystemet og 
enkelte gen-varianter kan øke risikoen for 
kronisk fatigue, eller sykelig utmattelse, ved 
primært Sjøgrens syndrom. Videre har hun 
vist at oksidativt stress er økt ved denne til-

standen. Hun har i sin avhandling lagt vekt 
på biologiske mekanismer for fatigue med 
spesielt fokus på immunforsvaret. Hun har 
gjennom kliniske studier vist at spesifikk 
immundempende behandling kan redu-
sere graden av fatigue ved primært Sjøgrens 
syndrom. Gjennom måling av markører i 
blod har Norheim vist at pasienter med 
primært Sjøgrens syndrom har et høyere 
nivå av oksidativt stress enn friske kontroll-
personer. 

Den genetiske profilen er unik for hvert 
individ, men noen varianter av gener kan 
føre til en økt risiko for sykdom. Norheim 
har vist at ved primært Sjøgrens syndrom 
er enkelte genvarianter forbundet med et 
høyere nivå av fatigue. Denne avhandlin-
gen bidrar til en bedre forståelse av sykelig 
utmattelse ved autoimmune sykdommer. På 
sikt vil resultatene kunne bidra til utvikling 
av spesifikk behandling mot fatigue.

katrine Brække 
Norheim ph.d-graden 
ved Universitetet i 
Bergen 15. juni 2012

”Biological mecha-
nisms of chronic 
fatigue”. 

    Ny doktorgrad - Vi gratULerer!

ROGALAND 
LEGEFORENINGS 

FOND FOR 
PRIMÆRMEDISIN

Kjære kollegaer i 
Rogaland legeforening!

Rogaland legeforenings fond har til 
formål å fremme vitenskapelig 

virksomhet innen primærmedisin, 
fortrinnsvis i eller med tilknytning 

til Rogaland.

1.
Det utlyses herved en 

prisoppgave på kr 3.000,-
Noen av dere er kanskje ferdig med 

en godbit i en artikkels form, et pros-
jekt  som det er mulig å formulere 

noe fornuftig om eller et ferdig pros-
jekt som kan egne seg til en presen-
tasjon. Forutsetningen for pristilde-
lingen er at oppgaven presenteres 
(helst av forfatter selv) på årsmøtet 

for Rogaland legeforening.

2.
og det tildeles stipend på kr 10.000,-
Midler her vil bli tildelt etter søknad 
der en kort presenterer prosjektet. 
Prosjektet må være innen rammen 

av det ovenfornevnte mål. Fondssty-
ret er av den klare oppfatning at det 
er viktig å stimulere til forskning på 
”grasrot-planet” - vær derfor ikke 

redd for å sende inn søknad også på 
enkle prosjekter.

Interesserte kan ta kontakt 
med leder av fondsstyret:

Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes

for nærmere informasjon
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Conrad Arnfinn Bjørshol (f 1971) er fra 
Averøy og avla medisinsk embetseksamen 
ved Universitetet i Oslo i 1997. Han har siden 
2004 vært ansatt ved anestesiavdelingen ved 
Stavanger universitetssjukehus. Avhandlin-
gen utgår fra anestesiavdelingen, Stavanger 
universitetssjukehus, og Institutt for klinisk 
medisin ved Universitetet i Oslo.

Bjørshol har i avhandlingen studert ulike 
sider ved opplæring og gjennomføring HLR 
blant helsepersonell. Om lag 5000 ansatte 
ved Stavanger Universitetssjukehus fikk 
tilbud om HLR-opplæring. 95 prosent 
deltok i treningen med en personlig opp-
læringsdukke og en instruksjonsvideo. Ved 
testing seks måneder etter opplæringen var 
antall gode brystkompresjoner fordoblet 
sammenlignet med før opplæringen. Antall 
gode innblåsninger var lavt både før og etter 
opplæringen. Det ble sett på kvaliteten av 
brystkompresjoner ved ulike forhold mellom 
antall kompresjoner og innblåsninger; 15:2, 
30:2 og 50:2. Ved de høyeste forholdstal-
lene ble det gitt flere brystkompresjoner, og 
”hands-off-tid” var lavere, mens kvaliteten 
på kompresjonene var lik i de tre gruppene. 
Det ble også sett på utførelsen av avansert 
HLR hos ambulansepersonell mens de ble 
utsatt for emosjonelt stress. Kvaliteten på 
HLR var akkurat like god enten de ble utsatt 
for stress eller ikke. 

Det ble også undersøkt om kvaliteten på 
brystkompresjoner ble dårligere over tid 
som følge av tretthet når samme person 
utførte brystkompresjoner over lengre tid. 
Bare 5 av 19 hadde tretthet som påvirket 
kompresjonene, og av disse oppstod bare en 
i løpet av de første to minuttene. Derimot var 
kvaliteten på kompresjonene veldig forskjel-
lig allerede ved oppstarten av HLR. Forskjel-
ler mellom ulike personer i utførelsen av 
brystkompresjoner ser ut til å være et større 
problem enn tretthet.

Conrad arnfinn 
Bjørshol ph.d-graden 
ved Universitetet i 
oslo 31. august 2012. 

optimising basic skills 
in adult cardiopulmo-
nary resuscitation 

    Ny doktorgrad - Vi gratULerer!

HLR
HELSETJENESTE FOR 
LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, 
Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND 
LEGEFORENING

Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne, 
Forusakutten, Stavanger 
Tel 51 70 94 94, privat: 51 54 23 71, 
mobil: 905 65 445, 
e-post: terje.vevatne@lyse.net 

Reno Karlsen, 
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger, 
Tlf. 51 89 41 55, privat: 51 56 06 43, 
mobil: 915 56 700, 
e-post: renomk@online.no

Elin Haarr, 
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151, 
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861

Halvor Kyllingstad, 
Tasta legesenter, Stavanger, 
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17, 
mobil: 414 89 063
 
Haugesund:
Anne Faksvåg, 
psyk.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 73 52 86

Åse-Britt Sannes, 
Legekontoret SØR, 
Tlf.: 52 73 73 66, privat: 52 71 63 81

Thorolf Holst-Larsen, 
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00, 
privat: 52 71 40 82, mobil: 924 82 335
 
Ryfylke:
Bjarte Sørensen, 
Hjelmeland legekontor, 
mobil: 46464700

Dette er erfarne kolleger som kan kon-
taktes ved behov for kollegastøtte. De 
skriver ikke journaler - tar ikke betalt og 
skal gi støtte uansett årsak til behovet 
for hjelp. De har likevel en taushetsplikt 
som er muligens enda strengere enn 
den vi lever med hver dag. De vil kunne 
bistå med støttende råd og handling selv 
om du har et problem du vet kommer 
i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller 
kanskje du bare ønsker å ha en som 
du kan lufte dine bekymringer med? 
Muligens trenger du råd på grunn av 
somatiske plager? Der er en ikke ukjent 
problemstilling. Vi tar også imot bekym-
ringsmeldinger av typen omsorg dersom 
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som 
eventuelt er omtalt negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Hva slags støtte kan man få til 
å ta lederutdanning?

Overlegeforeningen har stipendordning 
til lederutdanning for leger som er i eller 
ønsker å ta på seg lederoppgaver.
Dette stipendet er et tilbud til medlem-
mer av Norsk overlegeforening. Det kan 
søkes stipend både for lederutdanning 
som gir studiepoeng og annen lederut-
danning. Leger som innehar lederstillin-
ger og andre som har interesse for ledelse 
og/eller innehar tillitsvalgtverv kan søke. 
Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må 
være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et 
supplement. Det fokuseres i denne sam-
menheng på arbeidsgivers ansvar når det 
gjelder etter- og videreutdanning for leger i 
lederstillinger. Totalbeløpet for den enkelte 
søker er begrenset oppad til kr. 30.000 i 
dokumenterte utgifter.

Yngre legers forenings lederstipend har to 
stipender på kr 60 000  som deles ut. Yngre 
legers forenings styre ( Ylf) vil vurdere søk-
nadene og tildele stipender.

Stipendene skal benyttes til kompetan-
segivende lederopplæring. Stipendene er 
forbeholdt leger som tar vekttallsgivende 
lederutdanning. Stipendet er åpent for alle 
Ylfs medlemmer.

Utdanningsfond I Lederstipend 
I regi av utdanningsfond I er det mulig å 
søke lederstipend på inntil 25 000,-kr for 
leger. Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre 
leger som ønsker å ta lederutdanning og 
utdanningen må gi minst 30 studiepoeng.

Vi kan også reklamere for:
Norsk overlegeforenings seminar i ledelse 
for leger som er ledere på ulike nivåer i 
sykehus. Soria Moria kurs- og konferanse-
senter, Oslo, 21.- 22. november 2012.

S
yd
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n

Hilde Hustoft
styremedlem rogaland Legeforening
overlege Jæren dPs

Mange arbeidsgivere støtter 
helt eller delvis en lederutdan-
nelse til medarbeidere i leder-
posisjoner. i tillegg er det mulig 
å få støtte gjennom Legefore-
ningen sentralt. Her er det tre 
ulike stipendordninger som vi 
ønsker å gjøre kjent:
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Om leger og ledelse
Det stilles store krav til oss moderne men-
nesker. Heldigvis har de fleste av oss ikke 
lederansvar for så mye mer enn oss selv og 
kanskje noen familiemedlemmer. Det kan være 
slitsomt nok det. Men noen av oss har påtatt 
seg oppgaver utover det. Hva får folk til å gjøre 
det? Som tillitsvalgt ved et nokså stort sykehus 
møter jeg en del ledere og ansvarspersoner. Jeg 
møter motiverte og engasjerte ledere som gjør 
en god jobb, og som har gode målsetninger om 
å være gode ledere. Kravene til dem er store, 
for ikke å si enorme. Fra alle kanter. 

Store forventninger
I dagens sykehus ser legene i større grad enn 
tidligere på seg selv som arbeidstakere, og det 
forventes et godt forhold mellom arbeidstaker 
og arbeidsgiver, med de spilleregler som finnes. 
Våre pasienter forventer ledere som kjenner 
til driften og som er ansvarlige for at deres 
behandling er korrekt. Media og samfunnet 
krever ledere som tar grep om problemer og 
som tar stadig økte forventninger ikke bare 
på alvor, men helst skulle ha overgått forvent-
ningene allerede før man var klar over dem. 
Lederens leder har også krav og forventninger 
av liknende karakter og pengene man får til å 
drive butikken står ikke i stil med de samlede 
kravene som her er nevnt allerede. Sist men 
ikke minst, har kanskje lederen også et behov 
for å kunne komme seg hjem til middag av 
og til. 

Legelederen
I dag kan det arbeide over 50 leger på våre 
største avdelinger. Å ha personalansvar for en 
stor avdeling er en tung oppgave. Når halvpar-
ten av legene går inn og ut av arbeidsforhold, 
rotasjoner, forskning og permisjoner skulle 
man hatt flere tunger å holde bent i munnen. 
Arbeidshverdagen er travel, man føler seg på 
hælene fra man kommer om morgenen, det er 
alltid noe enhver av oss skulle ha gjort bedre, 
gitt seg mer tid med. Hvilke muligheter har 
lederne til å gjøre noe med det? Verktøyene er 
ikke mange og behovene spriker. Vi forventer 
ledere som er godt informert om situasjonene, 
på hver post, for hver ansatt. Som har et bevisst 
forhold til hvordan de ansatte skal få utvikle seg 
og som vet å si ifra når noe ikke er i orden. De 
ansatte må også kunne stole på at problemer 
blir tatt på alvor og at man finner løsninger til 
det beste for begge parter. 
Mer ledelse inn i medisinutdanningen sier 
noen, slik at vi alle skal kunne være beredt den 
dagen vi blir bedt om å ta ledelsen. Jeg tviler 
på om det er rett vei å gå. Vi behøver ledere 
som er motiverte for oppgavene og som blir 
gjort i stand til å løse dem. Andre faggrupper 
kan vi ikke kategorisk utelukke. God ledelse 
må bestå av engasjement og tilegnet kunn-
skap. På det siste er det mye igjen å hente. En 
lederopplæring som er målrettet og konkret for 
oppgavene man skal løse må være et krav for 
foretakene og en forventning fra lederne selv. 

Fagpersonen   
Både pasienter, samfunnet og de ansatte for-
venter ledere som kan faget. Det er viktig for 
oss som skal bli ledet at man setter faglig for-
svarlighet over andre hensyn, spesielt i omstil-
linger og ved innføring av nye arbeidsmåter. 
I sommerens diskusjon om å ha ansvar og å 
ta ansvar blir det klart at vi må ha ledere som 
er sitt ansvar bevisst og som man kan stole 
på når det røyner på. De siste årene har det i 
Norge vært flere episoder hvor man i tilsyns-
saker har sett ledere som har vegret seg for å 
ta ansvar. Det er bekymringsfullt. Kontinuerlig 
fokus på at kvaliteten i pasientbehandlingen 
er best mulig krever systematisk arbeid og 
tydelig fokus på at de ansattes kompetanse 
er god nok, hele døgnet, hele året. 
Endringsarbeid er tungt i sykehus, kunnskap 
og gjennomføringskraft er viktige egenskaper 
som vi setter stor pris på. 

Kravene ovenfra  
Det mangler ikke på krav fra oven. Regjeringen 
krever rask handling, Styringsdokumenter fra 
regionale helseforetak sildrer nedover i organi-
sasjonen. Styrevedtak, prioriteringsveiledere, 
budsjett-tiltak, strategier fra både her og der 
skal implementeres og nye systemer skal innfø-
res. Selv mitt lille innblikk i dette som tillitsvalgt 
kan gjøre en ganske motløs. Det skal kraftige 
nerver til for å ta unna de krav som settes. 

Krevende
Det er krevende er en vanlig frase å høre, 
mange hensyn å ta, mange behov som ikke 
kan møtes. Lederen skal kunne prioritere, men 
må da være ærlig på hva som ikke får prioritet. 
Legeledere blir ofte ledere i egen avdeling, kol-
leger blir da mistenksomme og det er vanskelig 
å lede sine egne. Som leder har man som oftest 
ansvar for alle ansatte ved avdelingen, da kan 
man som lege lett få inntrykk av at man ikke 
blir høyt nok prioritert. Det er ofte en for lett-
vint konklusjon å trekke. Skillet mellom ledelse 
og administrasjon utfordres til stadighet. En 
stor del av arbeidsdagen går med til å holde 
vaktlister og allslags systemer oppdaterte. Det 
er håndfaste oppgaver, men er det å lede? Vi 
ønsker ledere som har tid til å lede, å stake ut 
kursen og å ta strategiske avgjørelser. Ledere 
som er tydelige og som holder det som blir sagt. 
Avgjørelser betyr også at noe blir valgt bort, 
noe endres. Utfordringen ligger i å være ærlig 
overfor dem som ikke får gjennomslag og å 
kunne stå for det som er bestemt, både overfor 
sine ansatte, og på vegne av sine ansatte. 
Leger skal ta ledelsen, hver eneste dag tar vi 
avgjørelser og leder mikroteamet rundt pasi-
enten, det er det som gir lyst til å fortsette 
med jobben. Det er det vi er trent til. Å lede 
en hel haug med leger krever både kunnskap, 
engasjement og en sterk rygg. Det er prisverdig 
at våre kolleger tar på seg større lederoppga-
ver. Det at man lykkes som leder er avhengig 
av holdningene våre til våre kolleger, det går 
begge veier. Lykke til videre i jobben.S
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Leger i ledelse

Rogaland legeforening ønsker å støtte opp om 
leger som tar på seg lederoppgaver i helseve-
senet og har startet en utredning om hva vi 
som lokallag kan gjøre for å bedre vilkårene 
for det å være lege og leder. Det er viktig for 
oss som fagforening å støtte opp om de gode 
lederemner blant legene. Mange av oss har 
vært bekymret for utviklingen i norsk helseve-
sen, der leger blir presset ut av lederoppgaver. 
Det er viktig å sørge for nok medisinfaglig 
tilstedeværelse i viktige beslutningsprosesser. 
Tilbakemeldingene vi får fra medlemmene er 
at det er vanskelig å ha mulighet for å ta nok tid 
til lederoppgaver. Det er så mange oppgaver 
som må gjøres medisinfaglig og som ikke kan 
vente. Mange leger opplever også at det  er 
vanskelig å gi slipp på en klinisk karriere og 
velge ledelse som sin karriere vei. 

Legeforeningen sentralt har lenge hatt et fokus 
på ledelse. Dette handler om at vi som fag-
gruppe ønske innflytelse på helsevesenet ut 
fra en genuin interesse for at våre pasienter 
skal få en best mulig behandling. Jeg tror leger 
blir mye mer opprørt over feilbehandling i 
helsevesenet enn befolkningen for øvrig, og 
deri ligger vel også mye av vårt engasjement i 
forhold til helseledelse. I artikkelen “Makt og 
avmakt” skriver overlegeforeningens leder Jon 
Helle: Overlegenes reelle innflytelse på omstil-
lingene i sykehusene de siste årene har vært 
for liten. Omstillingene har i stor grad vært 
økonomisk betinget, med fagligheten slepende 
etter. Økonomene har hatt gode tider. Denne 
ubalansen må rettes opp. Legene må få mer 
makt på fagets og pasientenes vegne.

Han skriver videre at tre forbedringer må på 
plass: 
1. Overlegene må komme inn tidligere, så tidlig 

at det aller første spørsmålet blir: «Hvordan 
kan vi bedre hjelpe pasientene våre?»

2. Legene må gis nok tid, reelt, til å delta. Dette 
er en stor utfordring i dag med veldig stort 
arbeidspress.

3. Mange nok leger må involveres, ikke bare de 
tillitsvalgte (Helle, 2012)

Helsevesenets kjerneoppgave er å behandle 
sykdommer.  Da kommer vi ikke utenom 
at legen er den som har best oversikt over 
hvordan disse skal behandles. Det er derfor 
forbausende dersom legen ikke taes med i de 
besluttende organer i sykehusorganisasjonen. 
Da risikerer vi at sykehuset blir organisert på en 
slik måte at pasientene blir utsatt for fragmen-
tert behandling og gjennom det mangelfull 
behandling eller direkte feilbehandling. 

Legeforeningen sentralt har et fokus på 
kunnskapsledelse i offentlig sektor.  Legefo-
reningens president Hege Gjessing peker på 
betydningen av å gi mer makt og ansvar til 
dem som arbeider nær pasientene, og hun 
minner om at det er 15 år siden det kom en 
offentlig utredning som tok for seg ledelse i 
sykehus. Den gang ble det pekt på betydelige 
svakheter. Et anbefalt mål var blant annet å 
slanke byråkratiet. Det motsatte har imidlertid 
skjedd. Det har blitt flere byråkrater (Braaten, 
2012).  Et viktig begrep i debatten om helse-
ledelse er kunnskapsledelse. Helsevesenet er 
forvaltning av kunnskap og kunnskapsledelse 
handler om en ledelsesform som legger til 
rette for systemer og former for praksis som 
er egnet til å skape, ta vare på, dele og føre 
videre kunnskap i organisasjonene (Kaufmann 
& Kaufmann, 2009). Som en av våre kollegaer 
så velformulert har sagt det; ”Kvalitet utøves 
gjennom gode rutiner”. Her er legen en viktig 
aktør. Det hjelper ikke at vi enkeltvis som leger 
gjør en god jobb, hvis ikke strukturene og ruti-
nene som legges fremmer et godt legearbeid. 

Lederoppgaver versus behandlingsoppgaver: 
Å lede en organisasjon, som et sykehus eller 
sykehusavdeling krever naturligvis kunnskap 
om ledelse. Det er et eget fag med egen teori 
og forskning. Det er derfor nødvendig å sørge 
for god skolering av framtidens sykehusle-
dere. Allikevel kreves det også en omfattende 
kunnskap om det som skal organiseres for å 
være en god leder, i sykehus er det som skal 
organiseres behandling av sykdommer. Jeg 
spør meg om dette virkelig er i fokus i dagens 
Helse-Norge, når det vi blir målt på i dag er 
epikrisetid, antall konsultasjoner og ventetid, 
ikke hvor mange som blir friske av de sykdom-
mene de oppsøker oss med. Naturligvis er det 
viktig å ha papirer  i orden, men det hjelper lite 
hvis ikke pasientene får god behandling for de 
sykdommene de kommer til sykehuset med. 
Her har vi som leger i ledelse et viktig faglig 
bidrag å komme med. Organisering er også en 
viktig medisinskfaglig oppgave.  Kanskje det 
skulle vært en egen subspesialitet! 
 
Ref: 
Braaten, K. E. (2012). Mot en ny ledelseskultur 
i offentlig sektor  
Helle, J. (2012). Makt og avmakt. Overlegen, 
2, 4. 
Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psyko-
logi i organisasjon og ledelse (4 ed.). Bergen, 
Norway: Fagbokforlaget.S
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INFORMASjON FRA kURSkOMItEEN

AkUttMEDISIN
BLÅLysdager
 
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med 
Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til Safer, Seehusensgate 1, 
Stavanger:

DAGkURS – 2 DAGER
Tid:  18.-19.3.2013
Påmelding:  innen 12.12.2012. Tid for resertifisering/ spesialisering 

må opplyses.
Pris:  kr. 2500,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28

Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest  
både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin for leger»  
(på www.nakos.no) før fremmøte. Det er godkjent med 26 timer som 
obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og 
etterutdanningen i Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre, neste gang  
11.-12.11.2013. Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden  
vår www.legeforeningen.no/rogaland

UkE 6 – 2013 
kvELDSkURS 4.-7.2.13
er under planlegging. Mer informasjon kommer når det er klart.

DAGkURS 
Todagers kurs uke 6 er under planlegging. Mer informasjon kommer 
når det er klart.

EMNEkURS I SYkEHjEMSMEDISIN 
2012
Tid:  31. januar, 24. april, 18. september og 20. november 2012 

kl. 12-18.00.
Sted:  Arkeologisk museum i Stavanger 
Påmelding:  rogaland.legeforening@c2i.net
Pris:  kr. 2000,-  (kr. 500,- pr. dag)
Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 25 timer.

Tirsdag 20. november 2012
Håndtering av pasienter m nedsatt samtykkekompetanse. Erfaringer
med kapittel 4a. Nyresvikt i sykehjem, praktiske konsekvenser.

INvItASjON tIL AkUttMEDISINSk 
SAMHANDLINGStRENING
Fagdagene går fra 08.30-14.30. Det er plass til tre leger på hver dag. Føl-
gende dager samhandlingstrening for ambulansetjenestens personell 
og legevaktsleger er satt opp våren 2013:

Fagdag 1: aHLr
10,11, 23, 24 og 25 januar og 6, 7, 8, 13 og 14 februar.

Fagdag 2: skarPe oPPdrag, rUs/VoLd og Psykia-
tri
17, 18, 19, 24, 25 og 26 april og 2, 3, 7 og 8 mai.

Påmelding: rogaland.legeforening@c2i.net 
Sted: SAFER, Seehusensgate 1, Stavanger
Samhandlingstreningen koster ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for legene sine.

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

eMNekUrs

RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING

Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd 
kr.1000,- i avmeldingsgebyr. Påmelding effektueres ved betaling av 
kursavgiften.
Avmelding ved kurs Blålysdager: Ved avmelding etter 3 uker før kurs-
start blir ingenting refundert.
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Abonnerer du på nyheter fra Praksisnytt på SUS? 
 
Praksisnytt kommer nå ut i bloggform med kommentarmulighet for deg.  
Det betyr rask og effektiv kommunikasjon - begge veier. 
Nyhetene katalogisert etter emne og søkbart i eget søkefelt slik at du lett kan finne igjen nyheter 
når du faktisk trenger dem. 
 
Gå til www.praksisnytt.blogspot.com og legg inn epostadressen din i epostabonnementsfeltet 
oppe i venstre marg som vist under. Du vil da få en epost hver gang det legges ut en nyhet fra 
praksiskonsulentene. Vi runder 300 abonnenter i disse dager. 
 

 
 

• Onsdag 31. okt kl 20: Skapelsen. Hva vet 

vi og hva tror vi v/ Kjell Tveter. 

Hinnasenteret 

• Lørdag 8. des kl 19: Julemøte på Himmel 

og hav 

 
  

Høstprogram 2012 
Rogaland kristelige 
legeforening 

Styret: 

Inger Hellerdal Rasmussen, leder 

(inger.h.rasmussen@gmail.com) 

Liv Eriksen, kasserer 

Tor Meberg 

Ingunn Svendsen Røed 

 

 

[Street Address] 
[City, ST] 

 
 

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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U N I V E R S I T E T S L E G E N
A u g u s t  2 0 1 2

Doktorgrad: 
Eldre og legemiddeltryggleik
Kjell H. Halvorsen disputerte 16. mars 2012 for ph.d. graden ved UiB 
med avhandlinga ”Drug prescribing quality for older patients. Explicit 
indicators and multidisciplinary medication reviews.” Avhandlinga 
konkluderer med at forskrivinga til eldre kan betrast mykje.

Hos meir enn 11 000 eldre som brukte multidose fann han at ein tredel 
av sjukeheimspasientane og en firedel i open omsorg brukte minst 
eitt uheldig legemiddel. Tverrfagleg samarbeid mellom farmasøyt, 
lege og sjukepleiar løyste 3,5 legemiddelproblem og reduserte bruken 
med 1,5 legemiddel per pasient i gjennomsnitt. Men avhandlinga 
fann også at det gjev utfordringar når nye profesjonar kjem inn i 
etablerte samarbeid.

Kjell H. Halvorsen (f. 1977) er frå Vestvågøy og utdanna cand.pharm. 
Han har arbeidd ved sjukehusapotek og som apotekar før han vart 
stipendiat ved Senter for farmasi og Forskningsgruppen for all-
mennmedisin, UiB. Professor Sabine Ruths, 1.amanuensis Anne 
Gerd Granås og 1.amanuensis Per S. Stensland har vore rettleiarar.

Utviklinga på IT i allmennpraksis skjer med små og sjeldne skritt. 
No har Staten løyvd pengar til å utvikle program for samstemming 
av medisinlister mellom epikriser, andre meldingar og legejour-
nalen si liste over medisinar som er i bruk. Programmet 
skal kjenne att medikamenta frå fri tekst og sette dei opp 
i ein tabell slik at fastlegen lett skal kunne oppdatere 
medisinlistene sine.

Dette er likevel berre ein liten bit av alt vi treng, eller 
rettare sagt, burde hatt, når det gjeld system for å 
utnytte dei elektroniske journalsystema i pakt med 
kva teknologien gjer mogeleg. I beste fall kan vi kalle 
det «klatting». Det har rett og slett ikkje vore mogeleg 
å få Staten til å ta eit overordna samla grep for ei 
IT-satsing for allmennpraksis. Vi har rett nok fått 

ei velfungerande e-reseptløysing og mange kan no sende elek-
troniske meldingar til kommunale tenester. Men det er ingen 
standardisering på mange punkt, vi kan framleis ikkje nytte ein 

enkel adressemeny for å sende meldingar alle plassar vi vil, 
det er ingen enkel digital overføring av journalar, og vi er 

ikkje på nett med NAV, berre for å nemne nokre eksempel.

Det er ikkje berre trist, men tungvint og dyrt med mykje 
av den papirbaserte samhandlinga på mange område. Eg 
har tenkt at norske allmennlegar vart for gode for tidleg 
på EPJ, og deretter har vi ikkje klart å ta eit samla løft inn i 

dagens teknologiske kvardag. Eg veit mange allmennle-
gar gjer ein stor innsats, medan det offentlege ofte 

framleis er ei sinke.

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Allmennpraktiker-stipend 
til Bergen
Ved tildeling for høsten 2012 var det fem tildelinger med tilknyt-
ning til Bergensmiljøet:
Anette Fosse, fastlege Mo i Rana, med prosjektet Døden i syke-
hjem - pasienters og pårørendes tanker og forventninger.

Kristian Jansen, fastlege Samnanger, med prosjektet Liverpool 
Care Pathway på sykehjem - en studie av medikamentbruk ved 
livets slutt.

Guttorm Raknes, fastlege i Meland, med prosjektet Avstander 
og legevaktsøking.

Halvor Lund, Oslo legevakt, med Bruk av Manchester Triage 
System som verktøy for å vurdere om en pasient trenger kon-
sultasjon hos legevaktslege.

Kristin Hågøy, fastlege Bergen, med prosjektet Villet egenskade 
på legevakt.
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Studietur til Nederland
Undervisere i allmennmedisin fra UiB har vært i Groningen for å 
studere medisinstudiet, videre-utdanning i allmennmedisin og all-
mennmedisinsk forskning. Integrering av allmennmedisin i de nye 
sammenslåtte medisinske fakulteter og universitetssykehusene i 
Nederland til University Medical Centres byr både på muligheter og 
utfordringer for faget.
Medisinstudiet der bygger i stor grad på problembasert læring og 
integrert undervisning, der studentene får pasientkontakt tidlig i 
studiet, og profesjonalisering er tillagt stor vekt. Det finnes en stor 
og flott universitetsallmennpraksis, som rekrutterer pasienter både 
til undervisning og forskning.

Allmennmedisingruppen har ansvar videreutdanningen som er et 
3-årig utdanningsløp der kandidatene jobber 4 dager i uken i allmenn-
praksis under veiledning, og deltar 1 dag i et utdanningsprogram på 
universitetet. Det ble også anledning til praksisbesøk og møter med 
svært hyggelige kollegaer.

Lektorkurs i Kenya
Våren 2012 hadde Faggruppe for allmennmedisin sitt årlege kurs for 
universitetslektorar med 50 deltakarar i Kenya! Kursa skal auka fagleg 
og pedagogisk kompetanse, og annankvart år vert kursa haldne i 
utlandet. Kurset var delt i to: Emnekurs i Tropemedisin i regi av Uni-
versity of Nairobi, og emnekurs i Kognitiv terapi i regi av professor 
Ingvard Wilhelmsen ved UiB.

Tidlegare kurs har vore arrangert i Canada, USA, Nederland, Belgia, 
Tyskland og England. Legeforeninga har støtta kursa økonomisk. 
Slike møte mellom universitetslektorar og akademiske/kliniske miljø 
i andre land er stimulerande for vidare arbeid med undervising av 
medisinstudentar i allmennpraksis.

Rosendalseminaret
I juni 2012 kom den engelske allmennmedisinlederen Iona Heath 
for å delta på seminaret ”The nature of humans and the goals of 
medicine” i regi av Filosofisk poliklinikk. Sammen med Heath kom 
to andre stjerner på allmennmedisinens akademiske himmel, Trisha 
Greenhalgh og John Launer. Deltakerne var norske leger, ph.d.-
kandidater og akademikere. Samarbeid på dette nivået er en honnør 
til vårt akademiske miljø. John Launer, med sine metodiske tilnær-
minger til ”conversations inviting change”, vil komme igjen til Bergen 
den 27-28. november med kurset ”Samtaler som innbyr til endring” 
(Kurs B-26909).

U N I V E R S I T E T S L E G E N
A u g u s t  2 0 1 2



1 8  S Y D - V E S T E N  N R .  3  •  Å R G .  1 8 .  2 0 1 2

U N I V E R S I T E T S L E G E N
O k t o b e r  2 0 1 2

Doktorgrad: 
Lesbisk selvtillit og helse
Mari Bjørkman disputerte 14.9 2012 for ph.d-graden ved UiB med 
avhandlingen ”Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mest-
ringsstrategier hos lesbiske kvinner.”

Lesbiske kvinner er en minoritet Norge, og minoritetsstress er den 
tilleggsbelastningen individer fra stigmatiserte grupper utsettes 
for. Avhandlingen baserer seg på fokusgruppeintervju med lesbiske 
kvinner og historier sendt inn via internett.

Studien viser at lesbiske kvinner opplever minoritetsstress. Delta-
kerne formidler at det er viktig å fortelle legen sin at man er lesbisk 
for å bli sett som den man er, for å kunne forklare omstendigheter 
og fordi det kan være medisinsk relevant. De møter både positive og 
negative reaksjoner. For å være god lege for lesbiske bør en unngå 
å ta for gitt at alle nye pasienter er heterofile, ha positiv holdning til 
å være lesbisk og ha noe kunnskap om helse hos lesbiske kvinner.

Bjørkman er fastlege i Oslo og forsker ved Allmennmedisinsk fors-
kningsenhet Bergen. Professor Kirsti Malterud var veileder.

TV2 har i en serie innslag satt søkelys på legevakttjenesten med 
utgangspunkt i klagesaker og medisinske feil med tragiske utfall. ”Feil 
på legevakt” er imidlertid et sammensatt problem. For det første er 
legevaktarbeid preget av stor usikkerhet og kan karakteriseres 
som medisinsk risikosport. Syke personer kommer til lege-
vakten med uferdige sykdomsbilder og vage tegn på senere 
alvorlig utvikling. Det kan skje uventet alvorlig utvikling 
som ingen kunne forutse, eller typiske symptomer på 
ufarlig sykdom viser seg i ettertid å være en sjelden 
tilstand det ikke var rimelig å oppdage.

For det andre er det antatt en klar sammenheng mellom 
medisinsk kvalitet og legenes erfaring og kompetanse, og 
dermed sjansen for feilvurdering. Legevakt er preget av 
stadig dårligere medvirkning fra spesialister i allmenn-

medisin og fastlegene, og en økende bruk av turnusleger og vikarer. 
Pasientene møter altså sjeldnere de legene som har best kompetanse 
og størst lokalkunnskap og erfaring. Det er ingen formelle kompetan-
sekrav til leger i legevakt, snarere er det paradoksalt slik at kompetanse 

og erfaring er mindre enn før.

Til slutt kan feil skyldes det vi kaller systemsvikt. Manglende 
prosedyrer, utstyr, opplæring eller personell kan medføre 
systematisk økt risiko for feil. Helsetilsynet har slått fast at 
legevaktene har stor variasjon i kvaliteten. Nasjonalt kompe-

tansesenter for legevakt-medisin har i nasjonal handlingsplan 
for legevakt foreslått en rekke tiltak for å bedre situasjonen, 

der mange av dem bør forskriftsfestes for å sikre likeverdig 
kvalitet over hele landet.

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Bok: 
Det hellige som kilde til helse
Eivind Meland, professor i allmennmedisin, har gitt ut fagbok 
på Eide forlag (ISBN: 978-82-514-0775-5). Boka beskriver et 
allmennreligiøst perspektiv på livet, som relevant for alle som 
opplever at vi tilhører noe større enn oss selv, uavhengig av om 
vi ser på oss som troende eller verdslige. Boka beskriver viktige 
endringer i vår samtid som gjør det hellige til en allmennreligiøs 
mulighet til å bedre helsa, til å bedre relasjonene mellom oss og 
til å ta et større ansvar for natur og miljø. Teksten argumenterer 
for en etisk orientering med plass til både spontanitet og ansvar. 
Moralen kan gjenreises ved at etikken er begrunnet i den umid-
delbare erfaring. En slik etisk orientering vil redusere faren for 
moralisme og dogmatikk. Meland er kritisk til en grenseløs for-
bruksmentalitet og til urealistiske forventninger i helsevesenet 
og til velferdsstaten.
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Universitetslektorpris til 
Zimmermann
Birgit Zimmermann, fastlege i Rosendal og universitetslektor, har 
fått universitetslektorprisen 2012 for sin innsats som undervisar og 
rettleiar for medisinstudentar i allmennmedisin. Zimmermann har 
i mange år fått strålande kritikkar frå studentane, og ho var i år ein 
klar vinnar. Ho er dr.med frå Tyskland, men har arbeidd i mange år 
som fastlege i Rosendal, med ei spesiell interesse palliativ medisin. 
Prisen er ein diplom samt ei samling musikk.

Studentnominasjonen av Birgit Zimmermann lyder slik: Det vi 
ønsker av en praksisveileder er noen som er inkluderende, gir god 
oppfølging, er sterk faglig og gir deg rikelig muligheter til trening, 
praksis og råd underveis. Hun innehar alle disse kvaliteter vi ønsker 
av en praksisveileder.

Formidlingspris til Bettina 
Husebø
Bettina Husebø ved Faggruppe for allmennmedisin har fått Det 
medisinsk-odontologiske fakultets formidlingspris for 2012 for 
sin fremragende formidling av eldremedisin. Husebø har de siste 
årene vært en av forskerne ved fakultetet som har vært godt synlig i 
media. Hun har vært aktiv og formidlet forskningsresultater omkring 
en rekke aldersrelaterte problemstillinger med stort spenn, der 
hovedfokus har vært på palliative tiltak ved livets slutt, smerte-
behandling, demens, overmedisinering, kommunikasjon og etisk 
vanskelige avgjørelser.

Selv om hun er en populær foredragsholder og underviser for fagfolk, 
har hun også formidlet forskningen til folk utenfor helsevesenet. 
Husebø var i 2011 intervjuet tre ganger av internasjonale nyhets-
medier, to ganger av BBC News. I begrunnelsen for prisen heter 
det ellers at gjennom sine mange verv og sitt store formidlingsen-
gasjement har Bettina Husebø satt aldersmedisinsk forskning og 
sykehjemsmedisin på dagsorden.

Åpning av nytt senter
Et Senter for alders – og sykehjems-medisin er under etablering 
ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, knyttet til Faggruppe for 
allmennmedisin. GC Rieber Fondene har finansiert senteret i start-
fasen. Det blir Åpningsseminar 23.11 2012 i Studentsenteret (Egget) 
kl 1300-1645. Det blir taler, men også et godt faglig program, bl.a om 
regjeringens satsing på alders – og sykehjemsmedisin, demens og 
fastlegenes oppgaver. Programmet avsluttes med en paneldiskusjon. 
Seminaret er åpent for alle.
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  ROGALAND 
MEDISINSkE SELSkAp

MøtEpROGRAM 
HøStEN 2012

 
Onsdag 21.november 2012 kl 19, Victoria hotell:
•	 Julemøte	med	buffet:	Pinnekjøtt,	svineribbe,	lutefisk		
•	 Foredragsholder,	 kostnad	 annonseres	 senere,	 

se www.RogalandMedisinske.no 

HUSK: Ektefeller/ledsagere er hjertelig velkommen 
på møtene!
 
Styrekontakt: Frode Kleppestø, tlf. 97573120 eller  
frode@rogalandHMS.no 
 
Vel Møtt!

Hilsen Styret
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Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Jan Robert  Leder Fastlege M 928 52 913 johannessen@
Johannessen  Hinnatrekanten P 51 58 26 44 hinnatrekanten.no
  legesenter, Stavanger

Knut Vassbø Styremedlem Kommunelege,  M 412 21 525 kvassbo@gmail.com
 Nestleder Bjerkreim P 51 45 26 21
  Fastlege Bjerkreim 
  legekontor
  
Hilde Hustoft Styremedlem Psykiater, M 926 17 790 hilde.hustoft@ihelse.net
  Jæren Dps   

Kent Arne Varamedlem LIS ØNH M 934 32 635 keajamt@hotmail.com
Jamtøy  Haugesund sjukehus  

Marie Skontorp Varamedlem LIS Anestesi avd. Sus M 470 11 939 marieskontorp@gmail.com

Line Ravndal Varamedlem Fastlege M 975 82 980 lineravndal@gmail.com
  Skeiane legesenter,   
  Sandnes

Truls Eide Allmennlegeforeningen Fastlege, M 472 77 865 truleide@online.no
 (APLF) Skeiane legesenter, 
  Sandnes

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Helsesjef Stavanger M 901 07 578 egil.bjorlow@
 Arbeid (LSA)   stavanger.kommune.no
Vara:
Hans Petter Torvik 
Olav Langhelle Norsk arbeidsmedisinsk  M 934 82 168 olanghe@online.no
 forening (Namf)
Vara: John Hjelle   
 
Erna-Gunn Norsk Voksenpsyk. avd. Sus M 414 95 453 erna.gunn.moen@sus.no
Moen overlegeforening (Of)

Vara: Marion Bauregger  

Finn Finsnes Praktiserende Spes. i indremed./ P 51 56 75 88 finn@finsnes.no
 Spesialisters Landsforening Avtalespes Stavanger
 (PSL)
 
Vara: Herdis Garborg   

Lars Kåre Yngre legers forening (Ylf) LIS Medisinsk avd. M 905 24 746 kllk@sus.no
Kleppe   SUS

Vara: Torleif Kvalvik  LIS Medisinsk avd.  
  Haugesund Sjukehus

StYREt I ROGALAND LEGEFORENING FOR pERIODEN 2011 - 2013



Returadresse:
Rogaland legeforening, 
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

B - Økonomi


