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Syd-Vesten

Årsmøte 2017  
i Konserthuset i Stavanger

Fredag 9. juni 2016

Program: Kl 17.30 
Årsmøte med foredrag

Kl 20.00 Middag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

På årsmøtet vil Pellegrino Riccardi holde foredrag 
der han rister løs gamle fordommer, jantelov og 
begrensede tankemønstre og åpner idéhorisonten 
på vidt gap. Velkommen til årsmøtet 2017!



I flere år har Rogaland lege-
forening jobbet for å få i gang 
et kursutvalg i nord-fylket. 
Endelig, etter et oppstartsmøte 
17.8.16 i Haugesund, har dette 
lykkes.

Kursutvalgets første møte var 5.9.16 og 
dets medlemmer besluttet at navnet 
på utvalget skal være Kurskomitéen i 
Fonna-regionen.
 
Kurskomitéen i Fonna-regionen kon-
stituerte seg på første møte og Stein 
Roar Kringeland, fastlege i Haugesund, 
ble valgt til leder for det første året.
Komitéen er ellers underlagt kursko-
mitéen for Rogaland legeforening både 
mht økonomi og administrasjon. 

Rogaland legeforening ønsker at dette 
kursutvalget skal kunne tilby relevante 
kurs som tar hensyn til lokale ønsker 
for innhold og samarbeid med lokal-
sykehuset men også med tanke på å 
styrke det kollegiale felleskapet i Helse 
Fonna området på tvers av kommune 
og helsetjenestenivå.

Komitéen består pr. i dag av 5 medlem-
mer, men håper på å bli flere. Kolle-
gaer som kan tenke seg den utfordring 
det er å arrangere kurs for seg selv og 
andre, oppfordres herved til å kontakte 
oss. Send gjerne en e-post til rogaland.
legeforening@gmail.com. 
Kurskomitéen i Fonna-regionen satser 
på å avholde sine møter via video-kon-
feranser. Ved honorering av møtene 
følges takst 14, i normaltariffen,*2. 
Medlemmer i komitéen får gratis 
kurs. Kursledelse blir honorert etter 
legeforeningens takster.
    
Et første kurs arrangert av Kurskomi-
téen i Fonna-regionen, emnekurs i 
akuttmedisin i Haugesund, er allerede 
avholdt 9.-10.12.16, med 25 deltakere. 
Et 16 timers emnekurs i lungemedisin 
ble også avholdt 16.-17.3.17 på Helse-
huset i Sentrum, Haugesund. Videre 
planlegges Emnekurs i endokrinologi 
høsten 2017.

Kurskomitéen i Fonna-regionen 

Stein Roar Kringeland
 
Fastlege i Haugesund siste 15 år
Helsestasjonslege
Spesialist i allmennmedisin

Dag-Helge Rønnevik
 
Dag-Helge er Praksiskoordinator i Helse Fonna, 
Bedriftshelsetjenestelege i Stamina avdeling 
Haugesund fra 1.9.16. Har tidligere jobbet som 
fastlege og kommunelege i blant annet Bokn 
og Karmøy kommune. Under spesialisering i 
samfunnsmedisin.

Lars Johan Lysen
 
Fastlege Aksdal legesenter/kommuneoverlege 
Tysvær kommune. Spesialist i allmennmedisin 
og  samfunnsmedisin. Har arbeidd seg oppover 
i Tysvær kommune fra turnuslege i 1981 til 
kommuneoverlege siste 25 år.  Medskuldig i ei 
rekke kurs arrangert i nordfylket siste 35 år.

Erik Wulst
 
Overlege Ortopedisk avdeling, Haugesund sjukehus
Styremedlem/nestleder i styret
 Rogaland legeforening

Monica Haga
 
Overlege Ortopedisk avdeling, 
Haugesund sjukehus
Styremedlem/nestleder i styret 
Rogaland legeforening

MEDLEMMENE I KURSKOMITÉEN I FONNA-REGIONEN:
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Syd-Vesten
M E D L E M S B L A D  F O R  R O G A L A N D  L E G E F O R E N I N G    

Betydningen av å ha engasjerte og gode tillitsvalgte har i økende grad blitt 
tydelig gjennom året som har gått. Sykehuslegene har vært igjennom en 
langvarig og svært viktig streik som er del av en langvarig kamp for arbeidsvil-
kårene i sykehus. Avgjørelsen i Riksmeldingsnemden bedret ikke situasjonen.

Streiken og kampen for kollektivt vern føyer seg inn i et større bilde med 
andre store saker nå: Hvordan skal spesialisthelsetjenesten organiseres og 
styres, og hvordan blir den fremtidige spesialistutdanningen som planlegges. 

Utenfor sykehuset strir vi med galopperende forventninger til fastlegene. Vi 
sliter med rekrutteringen og trenger nytenkning rundt tjenesten. Kostnads-
bildet er preget av krav fra staten uten tilsvarende inndekning i finansierings-
ordningen. Vårt viktigste verktøy – journalprogramvaren – er i utvikling med 
blant annet nye tjenester via digital dialog og Helsenorge.no og utvikling og 
drift må finansieres – av hvem?

I alle sakene er det viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå får 
nødvendig innflytelse og medvirkning for at resultatene skal bli best mulig.

Er det bare sorgen? Neida! Tillitsvalgt-rollen og engasjement gir innsikt og 
muligheter for påvirkning. Faglige og kollegiale nettverk dannes, og medi-
sinen settes gjerne i en større sammenheng. Rogaland legeforening kan 
være en plattform for deg som har et engasjement men trenger nettverk og 
foreningens mulighet til å lage møteplasser og finansiere aktivitet. Det kan 
være en mulighet for deg som ønsker å jobbe med faglige, politiske og / eller 
sosiale saker. Enten du har en sak du brenner for eller er bredt engasjert er 
det plass og behov for deg som tillitsvalgt.  

Rogaland legeforening har egen sekretær, et velutviklet og veldrevet kurstil-
bud, tilbud til deg som ønsker ledernettverk, sosiale tilbud med Legefesten, 
Julebord for fastlegekontor og Årsmøtet samt ulike faglige møteplasser som 
brukes til å sette lys på det som opptar oss enten det er sykehusbygging, 
prioritering i helsevesenet eller IKT og drift av legekontor. 

Mer kan oppstå hvis du engasjerer deg og har en ide!

L
E

D
E

R INNHOLD

Så er det igjen tid for valg i foreningen, 
ny periode gjelder fra 1.9.17 – 1.9.19. 

Jan Robert Johannessen
Leder RLF

Teknisk redaktør: 
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.

Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger. Tlf. 928 57 712
E-post: rogaland.legeforening@gmail.com

Leder: Jan Robert Johannessen, 
Hinnatrekanten legesenter

Kurskomitè: Leder: Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter

Forsidefoto: Stavanger konserthus. Foto: Jiri Havran
Utgiver: Cox Kommunikasjonsbyrå
Annonser: Cox Bergen as
Geir Karstensen, Tlf.: 930 04 871
Mail: geir.karstensen@cox.no
Grafisk fremstilling: www.cox.no
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
FREDAG 9. JUNI

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne 
invitere til årsmøte i Stavanger Konserthus.

Vi starter opp klokken 17.30 med årsmøte.
Deretter blir det foredrag med Pellegrino Riccardi.

Middag ca kl 20.00.

Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel!

Vel møtt!

Sted:  
Konserthuset i 

Stavanger
Tid: Fredag 9.juni

Program: 
Kl 17.30 

Årsmøte med foredrag
Kl 20.00 Middag

Pellegrino Riccardi rister løs gamle for-
dommer, jantelov og begrensede tanke-
mønstre og åpner idéhorisonten på vidt 
gap. Med skråblikk fra utsiden åpner han 
opp for klarsyn på innsiden og med det – 
nye muligheter for endring.
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Saksliste:
Valg av møteleder
• Godkjenning av innkallingen
• Årsmelding for Rogaland legeforening 2016
• Regnskap 2016
• Primærmedisinsk forskningsfond
• Budsjett 2018
• Kurskomitéen årsmelding 2016
• HLR årsmelding 2016
• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2016
• Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin 
 årsmelding og regnskap 2016
• Valg av revisor
• Valg

Påmelding for middag:
Send e-post til rogaland.legeforening@gmail.com  innen 26. mai 
2017.
Gratis for leger og ledsagere. Det er plass til 130 stk så vær raskt 
ute!

Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig 
sosial begivenhet som virker samlende for leger i hele fylket, i og 
utenfor sykehus.

For tilreisende fra nordfylket 
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegå-
ende skyss.

For dem med over 1 time reisevei sponser RLF overnattingsutgif-
ter på hotell med kroner 500,-. Det er reservert rom på Comfort 
hotel Square. De som ønsker dekket overnatting må avtale dette 
ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn (rogaland.legefore-
ning@gmail.com).

Man kan, som alltid, selvfølgelig velge å delta på kun deler av 
arrangementet.

Alle HTV for Allmennlegeforeningen vil få invitasjon til formøte 
kl. 13-16.00. Egen invitasjon sendes på e-post men vi ber dere 
holde av tidspunktet.

Årsmøteprogrammet

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen, Leder

Saksdokumenter finner du på: 
www.legeforeningen.no/rogaland. 
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Den 24. januar 2017 disputerte 
Olav Thorsen for Ph.D. - graden 
med sin avhandling: 
«General practitioners’ referrals 
to specialist health services – 
exploring elements and factors 
in the referral process having 
an impact on patients’ access 
to specialty care» 

Hans doktorgrad utgår fra Institutt 
for global helse og samfunnsmedi-
sin, Universitetet i Bergen. 
Selve disputasen ble holdt i aulaen 
ved Stavanger Universitetssjuke-
hus. 

Olav Thorsen ble født i Stavanger 
i 1949. Han tok eksamen artium 
ved Lycée Corneille i Rouen i 1970, 
og ble cand. med. ved Universite-
tet i Bergen i 1976. Siden 1980 har 
han vært allmennlege i Stavanger. 
Han er spesialist i allmennmedisin, 
spesialistveileder, fastlege samt 
overlege i Stavanger kommune. I 
tillegg er han ansatt som leder for 
praksiskonsulentordningen ved 
Stavanger Universitetssjukehus. 

Ny allmennmedisinsk doktorgrad 

– om henvisninger til 
spesialisthelsetjensten

Av Svein R. Kjosavik.

Han har vært medforfatter i flere 
lærebøker og bøker om helseopp-
lysning og har tidligere publisert 
artikler om pasienttilfredshet og 
medbestemmelse i helsevesenet. 
I 2013 fikk han Løvetannprisen av 
Norsk Forening for Allmennmedi-
sin for sitt mangeårige engasjement 
og store innsats for å styrke faget 
allmennmedisin. 

Som leder av praksiskonsulentene 
ved Stavanger Universitetssjuke-
hus er Olav et viktig bindeledd 
mellom allmennmedisinen og 
spesialisthelsetjenesten i regio-

nen vår. Jeg har oppfattet at det 
var fra denne posisjonen at hans 
tanker om et forskningsprosjekt 
omkring henvisningens betydning 
i samarbeidet mellom fastleger og 
sykehus-spesialister tok form. 
Hans avhandling omhandler ulike 
forhold omkring henvisningspro-
sessen mellom allmennleger og 
sykehus. Dette er en kompleks pro-
sess som preges av både medisin-
ske, interpersonelle, logistiske og 
juridiske forhold. Av hovedfunnene 
i Olav sin avhandling kan følgende 
tas med: 
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• allmennleger føler et stort ansvar 
overfor både pasienter og helsevesen

• fastleger opplever det å henvise 
som krevende

• spesielt yngre mannlige leger 
beskriver et press fra pasienter 
til å bli henvist

• forholdet til sykehuslegene beskri-
ves av mange som skjevt, ved at 
sykehuslegene bestemmer hvilke 
pasienter som skal bli tatt imot til 
undersøkelse og behandling

• erfarne kvinnelige allmennleger 
har en mer pasientsentrert måte å 
jobbe på og lager oftere henvisnin-
gene i samarbeid med pasienten i 
konsultasjonen

• sykehusleger uttrykker et betyde-
lig arbeidspress med det å vurdere 
henvisninger

• de er opptatt av å få presise opplys-
ninger og problemstillinger i hen-
visningene for å kunne bestemme 

en riktig og rettferdig prioritering 
av pasientene

• de understrekte verdien av god 
kommunikasjon og et godt sam-
arbeid med allmennlegene

En viktig del av konklusjonen på 
hans arbeid er at bedret telefonisk 
eller elektronisk kommunikasjon 
mellom fastleger og sykehusle-
ger kan gjøre samarbeidet mer 
balansert og likeverdig. Bruk av 
elektronisk beslutningsstøtte kan 
gjøre henvisningsprosessen mer 
standardisert og forutsigbar. Opp-
læring og trening av allmennleger 
i profesjonell kompetanse og per-
sonlig trygghet, det å jobbe på en 
mer pasientsentrert måte og lage 
henvisningene i samarbeid med 
pasienten, kan gjøre henvisnings-
prosessen mindre tidkrevende og 
gi mindre arbeidspress.

Hovedveileder for hans prosjekt har 
vært professor Anders Bærheim. 
I tillegg har professor Jan Olav 
Johannessen, ph.d. Lars Fosse og 
ph.d. Odd J. Kvamme vært med 
som biveiledere. Disputasen blir 
ledet av professor Knut Øymar, og 
bedømmelseskomiteen bestod av 
professor Frede Olesen, Aarhus 
Universitet, Danmark (1. oppo-
nent), professor Olav Helge Førde, 
UiT Norges arktiske universitet (2. 
opponent) og leder av komiteen, 
professor Anne Kjersti Daltveit, 
Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Knut Øymar, og bedømmelseskomiteen bestod av professor Frede Olesen, Aarhus 
Universitet, Danmark (1. opponent), professor Olav Helge Førde, UiT Norges arktiske universitet (2. opponent) og leder 
av komiteen, professor Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen
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Olav er, så langt vi vet, den femte all-
mennlegen i Rogaland som har tatt 
sin doktorgrad. 
Olav, den femte, det synes vi i Allforsk 
er «HELT KONGE»! 

Han har i mange år drevet med akade-
miske aktiviteter utenom sin daglige 
kliniske funksjon som allmennlege, 
og mange av oss synes det var på sin 
plass at han begynte et mer systema-
tisk vitenskapelig arbeid. Nå har han 
gjennomført sin disputas, og vi gratu-
lerer og gleder oss over det. 

Det er også flere leger med doktorgrad 
som har blitt allmennleger i regio-
nen. Vår forskergruppe for allmenn 
og samfunnsmedisin, Allforsk, vok-
ser derfor stadig og teller nå åtte med 
kompetanse på doktorgradsnivå eller 
mer, samt åtte andre deltakere. Flere 
av disse er i gang med sine doktor-
grader, og vi forventer en disputas til 

i 2017. Det er vi veldig glade for. 

I dette miljøet har Olav en viktig rolle, 
og vi er veldig godt fornøyd med at 
han ikke gir seg med å ha disputert. 
Allerede for et par år siden begynte 
han å sysle med tanken på hva som 
skulle komme etterpå. Han bestemte 
seg for å forsøke å få Nordisk Kongress 
i Allmennmedisin til Stavanger. 
Han sådde ideen i miljøet. Tanken ble 
så tatt videre til «Region Stavanger», 
og ideen ble til en plan. 
Nå har Norsk forening for allmenn-
medisin (NFA) besluttet at Nordisk 
Kongress i Allmennmedisin i 2021 blir 
lagt til Stavanger. Olav har tatt på seg 
lederoppgaven for arrangementsko-
miteen, mens det allmennmedisinske 
forskningsmiljøet ved UiB har påtatt 
seg ansvaret for den vitenskapelige 
komiteen med professor Sabine Ruths 
som leder. 
Olav er med i kurskomiteen for grunn-

kurs D, Forskning i allmennpraksis. 
Det er et obligatorisk kurs for alle som 
skal bli spesialister i allmennmedi-
sin og arrangeres årlig, blant annet av 
Rogaland Legeforening. Utover dette 
er Olav en utrettelig forkjemper for å 
få medisinerutdanning ved SUS, og 
forsøker å bidra som best han kan i 
arbeidet for å få dette til. 

Han er ivrig i arbeidet med å øke det 
primærmedisinske akademiske mil-
jøet her i Stavanger. 
Jeg vet derfor at det vil glede Olav om 
noen av dere som leser dette ønsker 
å være med i Allforsk, enten for å 
begynne med forskning eller for å 
være med å arrangere kurs eller kon-
gress. 
På ny Gratulere med fullført Ph.D.!

På vegne av Allforsk 
Svein R. Kjosavik

Olav Thorsen gratuleres med sin doktorgrad 
av forskerkollegiet i Allforsk ! 



9. og 10. februar 2017 arrangerte NAMF 
et fagseminar for sine lokaltillitsvalgte 
på Losby Gods. Hovedtemaene inklu-
derte NAMF sine satsingsområder, 
SINTEF-rapporten, legeforeningens 
juridiske bistand samt en gjennom-
gang av tillitsvalgtes rolle og arbeid. 
Her er en kort oppsummering. 

NAMF sine hovedsatningsområder 
perioden 2015-2017 inkluderer:
- Offentlig finansiering av BHT
- Styrke medisinskfaglig ledelse i 

bedriftshelsetjenesten (BHT)
- Mentorordning for bedriftslegene
- Godkjent BHT skal ha arbeidsmedi-

siner i minst 50% stilling
- Arbeide for at bedriftsleger får spe-

sialisere seg i arbeidsmedisin og 
etterutdanne seg.

- Arbeide for at bedriftene får tilgang 
til arbeidsmedisinsk kompetanse 

SINTEF har sett på hvordan endringene 

i BHT i Norge har påvirket kvalitet og 
kompetanse i BHT samt hvordan 
virksomhetene bruker tjenesten. Et av 
hovedfunnene er at et flertall av virk-
somhetene som  er knyttet opp mot en 
BHT opplever at BHT bidrar i utviklin-
gen av virksomhetens HMS-rutiner, og 
til å styrke fokuset på arbeidsmiljø og 
arbeidet med å skape sunne og trygge 
arbeidsforhold i virksomheten. 

Juridisk avdeling (JA) informerte om 
de tjenstene de kan tilby for sine med-
lemmer. De kan nås på telefon 23 10 
90 00.  Det ble minnet om støttekol-
legaordningen, lege for lege samt det 
tilbudet som gis til leger på Modum 
Bad (Villa Sana). 
Juridisk avdeling i legeforeningen 
tilbyr juridisk bistand i saker som 
angår ditt arbeid som lege. Saken kan 
omhandle arbeidssituasjon, nærings-
drift og profesjonsutøvelse. 

JA bidrar også med:
- opplæring av tillitsvalgte
- utvikle legeforeningens lover
- serkretariatoppgaver for 
 yrkesforeningene

- omsette kunnskap fra 
 saksbehandling til politikk 
- rettshjelpsordningen og 
 rådet for legeetikk 
- kontrakts og avtalerett
- forvaltningsrett
- trygderett
- likestillingsrett
- ærekrenkelser

Alle har krav på en vurdering av sin 
problemstilling. En har imidlertid ikke 
krav på aktiv bistand. 

Rettshjelpsordningen er en ordning 
hvor en kan søke om økonomisk støtte 
til ekstern juridisk bistand. 
 
En fikk en økt forståelse av tillits-
valgtes roller og arbeid. En tillitsvalgt 
fungerer som et bindeledd mellom 
medlemmet, arbeidsgiver og organi-
sasjonen sentralt. En tillitsvalgt er en 
representant for medlemmene. 
Ytterligere informasjon kan du finne 
på www.legeforeningen.no.  

Fagseminar for tillitsvalgte i Norsk 
Arbeidsmedisinsk Forening (NAMF)
- en del nyttig informasjon
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Av Elin Watts
styremedlem
for NAMF
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«Dialogmeldinger», meldingsutveksling mellom     Fastleger og Sykehusleger

Fra 11.mai skal alle sykehus i 
Helse Vest og alle fastleger 
i Helse Vest området som 
bruker enten System X, Infodoc 
Plenaria eller CGM Allmenn 
journalsystem kunne sende og 
motta elektronisk meldinger til 
hverandre. 

Det vil i praksis si at alle fastleger 
og sykehus i Helse Vest området 
kan bruke denne meldingstypen. 
Mens vi venter på en nasjonal mel-
dingstype som løser dette beho-
vet har vi tatt i bruk en av de tre 
PLO meldingstypene (Pleie og 
omsorgsmeldingene vi kjenner 
fra meldingsutvekslingen med 
kommunen) og tilrettelagt for at 
denne skal kunne mottas og sendes 
mellom sykehus og fastleger. Det 
betyr også:

- De andre PLO meldingstypene 
kan IKKE brukes
- Man kan ikke sende vedlegg 
(selv om det eventuelt ser ut som 
kan skal kunne gjøre det i enkelte 
journalsystem). De vil ikke være 
synlig i DIPS.

Denne meldingstypen vil bli brukt 
i Helse Vest området inntil en egen 
nasjonalmeldingstype er utviklet. 
Dette arbeidet pågår som en del av 
EPJ – løftet. Det vil da bli tilrettelagt 
for å kunne sende vedlegg og annen 
funksjonalitet som vi eventuelt 
måtte finne hensiktsmessig i kom-
munikasjonen mellom behand-
lere. Denne meldingen vil også bli 
tilrettelagt for kommunikasjon 
mot andre faggrupper som fysio-
terapeuter og spesialister utenfor 
sykehus inkl psykologer. (Har du 
innspill til en slik meldingstype kan 
du godt sende dem til undertegnede 
– johannessen@fastlegeservice.no)

Det er knyttet forventning til at 
denne løsningen gir bedre kommu-
nikasjon rundt pasientspørsmål og 
spesielt knyttet mot henvisninger 

Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder 
Rogaland legeforening

Figur 1 Dialogmelding i CGM journal

og epikriser / svarrapporter. Det 
blir lettere for sykehuslegen som 
vurderer henvisninger å innhente 
relevante tilleggsopplysninger og 
det blir lettere for fastleger å inn-
hente epikriser / svarrapporter 
man mangler eller avklare spørs-
mål til epikrisene.  

OBS: dersom man ettersender opp-
lysninger til en henvisning som er 
egnet til å endre prioritering er det 
svært viktig at dette kommer tydelig 
frem.

Litt forenklet kan vi si at de nå 
åpnes for en e-post løsning hvor 
leger kan diskutere konkrete og 
navngitte pasienter.

Det som imidlertid skiller dette 
fra ordinær e- post er sikkerhet og 
dokumentasjon. Meldingene går 
gjennom «Norsk Helsenett» som er 
en sikker kanal. All tekst i meldin-
gene vil også lagres og vises i pasi-
entens journal. Ha derfor i mente at 
pasienten kan lese dialogen og bruk 
et språk som er egnet for journal i 
meldingene. 

Løsningen innebærer at sykehusle-
gene kan sende en direkte melding 
til fastlegene, mens fastlegen kan 
sende meldinger til den fagseksjon 
(tjenesteadressene som vi bruker 
for henvisninger) hvor pasienten 
har fått behandling i sykehuset. 
Dersom du tenker at det er viktig 
at meldingen når en spesifikk lege 
på en avdeling kan du godt angi 
dette i meldingen. Men spesielt 
dersom legen ikke er tilstede eller 
sykehuset av andre hensyn vur-
derer at det er mer praktisk vil den 
bli besvart av andre på avdelingen. 
Her vil nok praksis kunne utvikle 
seg ettersom man ser hva som er 
mest praktisk. Hovedlinjene vil 
være at faglige spørsmål håndteres 
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«Dialogmeldinger», meldingsutveksling mellom     Fastleger og Sykehusleger

av legene mens merkantile spørs-
mål vil kunne bli håndtert av andre.

Meldingene skal ikke brukes til 
avviksrapportering. Dette må gå 
i annen kanal slik at man sikrer 
korrekt behandling av disse.

Hensikten med meldingene er at de 
i den grad det er mulig kan erstatte 
eller redusere behovet for telefonisk 
kontakt.  I og med at anbefalt svar-
frist er innen 3-5 dager vil det ikke 
erstatte alle behov for telefon kon-
takt. Meldingene kan av den grunn 
heller ikke benyttes til Øhjelp.

Når denne kommunikasjonsfor-
men nå tas i bruk er det viktig at 
meldingsformen benyttes slik den 
er tiltenkt. Det er viktig å ha klart 
for seg at dette ikke skal erstatte 
ordinære henvisninger. Denne 
meldingsformen er ment for kor-
tere spørsmålstillinger som relativt 
enkelt kan besvares både av fast- 
og sykehusleger. Lange og tunge 
spørsmålsstillinger som krever til-
svarende lange og tunge svar bør 
unngås. (Ikke send fra deg noe du 
ikke ville likt å få selv er kanskje en 
grei regel å ha i bakhodet…)

I praksis tenker vi at vi må prøve oss 
frem. Det kan være at bruksområ-
det kan endre seg eller utvides med 
tiden og her er det greit om dere 
kommer med innspill til PKO slik 
at vi kan ta det opp med sykehuset.

På sykehuset vil meldinger fra 
fastleger bli sluset videre til rette 
vedkommende. Innenfor Helse Vest 
vil det kunne være litt ulik prak-
sis. På SUS vil alle meldinger bli 
behandlet av Henvisningskontoret. 
Henvisningskontoret vil i enkelte 
tilfeller der det ikke dreier seg 
om medisinske problemstillinger 
kunne besvare meldingen direkte 
uten å involvere legetjenesten ved 

sykehuset. 

Eksempelvis om man etterlyser 
en epikrise eller svarrapport som 
kontoret kan finne frem og sende 
til fastlegen. 

Helse Vest IKT er teknisk forvalter 
av løsningen og eventuelle teknisk 
feil skal meldes til dem etter vanlig 
rutine. 

Ved feil eller spørsmål kontakt 
Kundesenteret Helse Vest IKT:
• 55 97 65 40
• kundesenteret@helse-vest-ikt.no 
(obs! responstid 8 timer på e-post)

Du finner mer informasjon om Dia-
logmelding lege – lege og lenke til 
bruksanvisninger i Praksisnytt fra 
SUS.

NB! Det er viktig å huske på at lege-
kontor må huske følgende når leger 
kommer inn eller slutter:
• Oppdatere informasjonen i NHN 
Adresseregisteret.
• Informer kundesenteret Helse 
Vest IKT om endringene

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 oppfordrer 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, uav-
hengig av fulle lister/plass osv. 
Fastlegene 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 
annonseres i Tidsskrift for Den 
norske legeforening finnes 
på tidsskriftet.no/stillinger. 
Annonsene publiseres på Inter-
nett før Tidsskriftet kommer ut. 
Her har du også mulighet for 
å registrere deg slik at du blir 
varslet hver gang det publise-
res en stilling som passer med 
dine ønsker.  

Les mer om dette på 

tidsskriftet.no/stillinger

Husk våre nettsider: 
www.legeforeningen.no/rogaland



1 2  S Y D - V E S T E N  N R .  1  •  Å R G .  2 3 .  2 0 1 7

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
AF Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter  
LSA  Egil Bjørløw, Leger i Samf.med. arbeid
Vara Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf Elin Watts
OF Alexander Seldal, Ort.avd. Sus  
PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin, Stavanger
Vara  Kaare Vigander
Ylf Torhild Veen, LIS Gastrokirurgisk avd., Sus
Vara Inga Thorsen
Lvs Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter
Vara Ingvild Kjer Byberg

Styret har hatt 10 møter i 2016, og behandlet 79 saker.

Kurskomitéen
Leder: Nina Thorsen Wikene  
Medlemmer: Anne Aronsson, Peter Christersson, Håvar 

Aurstad, Nikolaj Vinther, Petter Thomseth- 
Lerström, Hilde Klungland, Robert Wilhelm 
Joseph (fra april 2016)

Valgkomité Torger Gilje Lid, leder, allmennlege, Stavanger
 Linda Hatleskog ass. fylkeslege, 
 Fylkesmannen i Rogaland
 Jon Egge overlege radiologisk avd Haugesund

Aktiviteter i 2016
Interne forhold
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. 

Årsmøtet 2016 ble avholdt med 48 deltakere i Stavanger Konserthus 
10.6.16, etterfulgt av foredrag av president Marit Hermansen, med 
ca 60 tilhørere. Etter årsmøtet var det middag og underholdning for 
medlemmer med partner. 124 personer deltok her.

Medlemsmøter
Det ble arrangert medlemsmøter på Clarion Hotel Energy:
26.4.16 med AF-styret og hovedtillitsvalgte, med 37 deltakere.
30.11.16 om EPJ-løftet; Digital dialog mellom fastlege og pasient, med 
37 deltakere. Direktoratet for e-helse var representert med leder for 
EPJ – løftet og utviklingsstab for Digital dialog. Gruppen besøkte 2 
fastlegekontor samme dag og vi har fått tilbakemelding på at de synes 
denne typen kontakt med brukere av løsningen er uvurderlig og at det 
med fordel kan gjentas.

Streik
SUS ble tatt ut i streik i 2016 og våre sykehustillitsvalgte gjorde en 
ekstraordinær innsats i koordinering og fronting av streiken i media.
Rogaland legeforening bidro til finansiering av ulike aktiviteter, blant 
annet et oppslag på fastlegekontor som informerte om streiken.

Seminar for lokalforeningsledere og regionutvalgsledere.
Ble arrangert 9. november 2016. Jan Robert Johannessen deltok. Noen 
aktuelle tema var Nasjonal helse- og sykehusplan og Hvordan lokal-
foreningene kan engasjere seg i sykehusutbygging? 

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. 
I 2016 var det helsepolitisk debatt sykehus og primærhelsetjenesten 
der helseministeren var til stede. Andre tema var «Trygge leger-god 
pasientbehandling», «Lojalitet versus ytringsfrihet», «Pakkeforløp rus- og 
psykiatri» og «Visjoner for helsetjenesten anno 2030».

ÅRSMELDING FOR ROGALAND LEGEFORENING 2016
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har økt med 4% økning siste år. 
Namf er redusert med 3,5 % mens YLF øker med 8 %.

Yrkes-foreninger Pr 
1.5. 

2008

Pr 
1.2. 

2009

Pr 
1.2. 

2010

Pr. 
4.1 

2011

Pr. 
1.1. 

2012

Pr. 
3.1. 

2013

Pr. 
1.1. 

2014

Pr. 
1.12 
2014

Pr. 
31.12 
2015

Pr. 
3.1 

2017

%-vis 
endr. 

31.12.15–
03.01.17

Allmennlege-foreningen 336 350 398 400 408 433 467 497 497 508 2
LVS - leger i vitenskapelige 
stillinger

3 2 4 6 5 8 9 8 8 9 12,5

Namf - Norsk arbeidsmed. 
Forening

47 43 40 53 49 51 58 56 54 52 -3,5

OF – Overlege-foreningen 444 465 479   497 532 561 586 604 597 613 2,5
LSA – Leger i samfunnsmed. 
Arbeid

36 33 35 42 42 42 46 46 46 48 4,5

PSL - Praktiserende 
spesialisters landsforbund

80 81 82 88 84 91 95 102 101 100 -1

Ylf - Yngre legers forening 429 445 466 497 534 547 558 589 614 662 8
Sum 1375 1419 1504 1583 1654 1733 1819 1902 1917 1992 4



N R .  1  •  Å R G .  2 3 .  2 0 1 7  S Y D - V E S T E N  1 3

Engasjement rundt nytt sykehus:

Stavanger
Styret har jevnlige drøftinger rundt situasjonen men det er i praksis 
vanskelig å påvirke utviklingen. Vi vil fortsatt prøve å jobbe videre med 
å sette lys på den vanskelige finansieringssituasjonen og at det er meget 
uheldig at vi får en delt løsning.

Helse Fonna
Styret har fått en orientering om utbyggingen men ikke fått innspill om at 
det er en problematisk situasjon for våre kolleger ved Helse Fonna utover 
at man også her har utfordringer ved at investeringen må finansieres 
gjennom et allerede presset driftsbudsjett.

Kursutvalg i nord-fylket
Kursutvalget «Kurskomitéen for Fonnaregionen» hadde sitt første møte 
5.9.16. Kursutvalget sorterer organisatorisk under Rogaland legeforening 
sin kurskomite ved leder Nina Wikene.

Følgende medlemmer har sagt seg villig til å være med i oppstarten: 
Dag-Helge Rønnevik (Leder PKO Helse Fonna)
Steinar Roar Kringeland (Fastlege Haugesund)
Lars Johan Lysen (Fastlege Aksdal legesenter)
Erik Wulst (Ortopedisk avdeling, Haugesund)
Monica Haga (fastlege, Haugesund)

Kurskomitéen for Fonnaregionen avholdt sitt første kurs, Emnekurs i 
Akuttmedisin, 9.-10.12.16, med 25 deltakere.

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.legeforeninge@gmail.
com for mer informasjon.

Plassering av lokalforeningens overskuddskapital
2 millioner kroner er i henhold til årsmøtevedtak 2016 plassert i Alfred 
Berg-fond i løpet av høsten 2016.

Legevakt
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike lokale forhold 
rundt legevaktsdriften.

Vi har som mål at alle legevakter skal tilby
• akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger, 
ambulansepersonale og sykepleiere
• driftsmøter i betalt arbeidstid
• fagråd for alle legevakter

Regionsutvalg Vest
Det har ikke vært aktivitet i Regionutvalg Vest. Det er reetablert i 2017. 
Lederne i de tre lokallagene hadde et samarbeidsmøte 11.03.16 som 
blant annet var opptakten til denne reetableringen. 

Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og 
ivaretar annonsefinansieringen. Bladet distribueres alle leger men også 
våre samarbeidspartnere. Vi ønsker innspill i forhold til temaforslag og 
artikler. Vi takker vår eminente fuglefotograf og plastikkirurg kollega 
Christian Tiller for flotte forsidebilder i året som har gått.

Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.

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 kursko-
mitéen og styret. 1.1.-31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11 
i 70% stilling. Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 
1-2 ganger pr år.

Annet
Styret har i mindre grad enn tidligere avgitt høringsuttalelser til lege-
foreningen. Mange høringer sendes ut i flere kanaler og vi har prøvd å 
fokusere vår oppmerksomhet på utvalgte høringer.

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 tilgjen-
geliggjøre tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett 
kontakt med våre forhandlere i denne perioden.

NRK TV-aksjonen
Line Ravndal var styret sin 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. 
Vi prøver å være imøtekommende og bidra til økt kunnskap om helse-
vesenet og faktasjekk i ulike saker.

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 hel-
setjenesten 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 2016. Det har ikke vært meldt saker som har 
gjort det aktuelt å initiere møter.

NAV: det har ikke vært avholdt møter med NAV i 2016. 
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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 sammenheng-
ende 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 samar-
beidsutvalg (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 syke-

husleger.
• 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 ha et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsover-

føring 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 syke-
husutbygging 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 avta-
lespesialistene.
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
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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 prosjekt  som det er mulig å formulere noe fornuftig om eller et ferdig prosjekt som kan egne seg til 
en presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen 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. Fondsstyret er av den klare op-
pfatning 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

Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes 
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 beky-
mringsmeldinger av typen omsorg dersom du 
vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventu-
elt er omtalt negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

Stavanger:
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen i Rogaland 
legeforening: Terje Vevatne, privat mobil: 905 65 445, 
e-post: terje.vevatne@lyse.net 

Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, mobil: 990 39 861, 
e-post: elin.haarr@lyse.net

Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger, 
Tlf.: 51 54 52 50, 41489063, mobil: 414 89 063, 
e-post: hkylling@online.no

Sven Håland, Pat.avd. Sus, tlf.: 51514422, 
privat mobil: 905 05 408, e-post: 
Sven.haland@gmail.com

Haugesund:
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter, 
tlf: 473 00 987, 
e-post: mali_wiese@hotmail.com 

Ryfylke:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor, 
mobil: 464 64 700, 
e-post: bjarte.sorensen@gmail.com

Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor, 
tlf.: 905 94 398, 
e-post: afjukmoen@gmail.com

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
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AKTIVITETSREGNSKAP
 Note 2016 2015

Anskaffede midler
Medlemsinntekter  4  700 692  698 705
Tilskudd  3  202 207  225 257
Sum anskaffede midler   902 899  923 963

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  2  2 522 433  2 685 621
Sum aktiviteter som oppfyller formålet   2 522 433  2 685 621

Finansinntekter   90 123  141 142

Sum anskaffe de midler   3 515 455  3 750 726

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift   27 500  33 500
Kurs og konferanser  6  2 000 272  2 192 963
Faglige arbeid  7  535 890  713 876
Sum kostnader til formålet  9  2 563 662  2 940 339

Administrasjonskostnader  8,9,11  894 109  815 780

Sum forbrukte midler   3 457 771  3 756 119

Årets aktivitetsresultat   57 684  (5 393)

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening   (427 091)  (485 864)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite   484 775  480 471

Sum tillegg formålskapital  10  57 684  (5 393)

BALANSE
 noter Pr. 31/12-16 Pr. 31/12-15

EIENDELER
Omløpsmidler
Investeringer
Norske aksjefond   416 745
Obligasjoner   1 613 518

Sum Investeringer  12  2 030 263

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer  5  68 498  126 859
Sum fordringer   68 498  126 859
Kontanter og bankinnskudd   4 174 826  5 835 585

Sum omløpsmidier   6 273 587  5 962 444

SUM EIENDELER   6 273 587  5 962 444

FORMÅLSKAPITALOG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening   (467 092)  (40 001)
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite   6 126 991  5 642 216

Sum formålskapital  10  5 659 899  5 602 215

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld   45 409  70 609
Forskuddstrekk   301 479  101 805
Skyldig arbeidsgiveravgift   98 908  36 187
Annen kortsiktig gjeld   167 895  151 630 

Sum kortsiktig gjeld   613 690  360 231

Sum gjeld   613 690  360 231

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   6 273 587  5 962 444
 

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God 
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virk-
somhet, jfr. Skattelovens §2-32.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett 
år er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på eta-
bleringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas-
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden 
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er 
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den 
periode de er bevilget til og kursinntekter 
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter  2016  2015

HMS og org. Psykiatri  107 242
Mot.invervju  161 950
Revmatologi  146 120
Barnehelse  438 570
Øresykdommer  86 000
Nom.Regn.skatt  94 425
Akuttmed.Haugesund  140 375
Hodepine   96 904
Gastroentereologi   459 920
Palliasjon   180 441
Preikestolen  121 413  83 610
Muskel/skjelett   143 102
Hematologi   573 320
Sykehjemsmedisin  322 950  258 000
Grunnkurs C  232 810  222 900
Grunnkurs D  445 200  485 120
Blålyskurs  225 378  184 700

SUM kursinntekter  2 522 433  2 685 621

Note 3. Tilskudd 2016 2015
Tilskudd kurs  202 207  192 537
Dnlf-støtte   32 720

SUM tilskudd  202 207  225 257

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet 
gjennom Den norske legeforening og består 
av følgende:
 2016  2015
Grunntilskudd  140 000  125 000
Medlemstilskudd  560 692  573 705

SUM medlemsinntekter  700 692  698 705

REGNSKAP 2016

 Jan Robert Johannesen Erik Wulst Nina Storm Skifjeld
 Leder Nestleder Styremedlem
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NOTER 2016

Note 5. Andre kortsiktige fordringer 
 2016  2015
DNLF refusjon  57 120  62 949
Diverse fordringer  11 378  63 910

SUM kortsiktige 
fordringer 68 498  126 859

Note 6. Kurs og konferanser 
 2016  2015
Honorarer  636 410  635 555
Arbeidsgiveravgift  94 107  89 608
Leie lokaler  45 490  239 375
Mat v/arrangement  625 814  622 253
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  373 370  409 462
Kursmateriell  55 123  24 722
Reisekostnader  74 950  93 238
Andre kostnader  95 009  78 749

SUM kurs og 
konferanser  2 000 272  2 192 963

Note 7. Faglige arbeid 
 2016  2015
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  226 135  363 194
Møtekostnader  235 067  211 319
Bilgodtgjørelse  7 467  41
Reisekostnader  19 081  116 477
Andre kostnader  48 140  22 845

SUM faglig arbeid  535 890  713 876

Note 8. Administrasjonskostnader 
 2016  2015
Styrehonorar 
inkl. arbeidsgiveravgift  270 339  229 508
Lønnskostnader  347 906  360 244
Andre honorarer, 
arbeidsgiveravgift 
& sos.kostnader  110 957  51 680
Regnskapshonorar  98 924  105 735
Revisjonshonorar  28 500  25 625
Kontorrekvisita  5 736  14 332
Telefonkostnader  4 890  4 657
Reisekostnader  12 903  12 663
Andre kostnader  13 954  11 336

SUM administrasjons-
kostnader  894 109  815 780

Note 9. Administrasjons- 
og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent 
beregnes som midler anvendt til formålet, 
hhv til administrasjon i forhold til sum 
forbrukte midler.
 2016  2015
Formålsprosent  74 %  78 %
Administrasjonsprosent  26 %  22 %

Note 13. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler  2016  2015
Tilskudd  202 207 192 537
Sum anskaffede midler  202 207 192 537

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  2 522 433 2 685 621
Aktiviter som oppfyller formålet  2 522 433 2 685 621

Finansinntekter  25 047 69 302

Sum anskaffede midler  2 749 687 2 947 460

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser  2 000 272 2 192 963
Sum kostnader til formålet  2 000 272 2 192 963

Administrasjonskostnader  264 640 274 026

Sum forbrukte midler  2 264 912 2 466 989

Årets aktivitetsresultat  484 775 480 471

BALANSE EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Fordring på Rogaland legeforening  4 197 727 1 987 725 
Andre kortsiktige fordringer  68 498 62 949
Sum fordringer  4 266 225 2 050 674
Kontanter og bankinnskudd  2 123 527 3 692 327

Sum omløpsmidler  6 389 752 5 743 001

SUM EIENDELER  6 389 752 5 743 001

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital  6 126 991 5 642 216

Sum formålskapital  6 126 991 5 642 216

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  34 846 52 765
Forskuddstrekk  147 278 34 571
Skyldig arbeidsgiveravgift  52 707 12 149
Annen kortsiktig gjeld  27 930 1 300
Sum kortsiktig gjeld  262 761 100 785

Sum gjeld  262 761 100 785

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  6 389 752 5 743 001

Note 10. Formålskapital
 Rogaland legeforening Rogaland kurskomite SUM

Formålskapital per 1.1.2015  (40 001)  5 642 216  5 602 215
Årets aktivitetsresultat  (427 091)  484 775  57 684

Formålskapital per 31.12.2015  (467 092)  6 126 991  5 659 899

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Foreningen har en sekretær ansatt i 70% stilling.
Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til ledelsen  Styrehonorar Andre honorarer

Styrets leder  102 627  155 987
Styrets nestleder   13 128
Øvrige medl. styre * 156 633  197 242

Sum  259 260  366 357

* Inkluderer kurskomiteen samt foreningens utvidede styre.
Det er i 2016 kostnadsført honorar til revisor med kr 21 875 for revisjon, kr 4 125
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 9 406 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.

Note 12. Finansinvesteringer
Plasseringer hos Alfred Berg:  Kostpris  Markedsverdi
Norske aksjefond  400 000  416 745
Norske obligasjoner  1 600 000  1 613 518
SUM  2 000 000  2 030 263
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEENINFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2017
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. 
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig 
at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen 
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. All-
mennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. 
Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avde-
lings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 
24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- 
og sykehjemsmedisin.

Tid: 31. januar, 25. april, 19. september og 21. november 2017 
kl. 12-18.00. Sted: Arkeologisk museum i Stavanger 
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag) 
For påmelding innen 23.1.17 i skjema og for mer informasjon: 
se www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 39 – 2017
EMNEKURS I NEVROLOGI
Tid: 25.-26.9.2017
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 15.8.2017 i skjema på www.
legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 15 poeng som emne-
kurs/klinisk emnekurs i nevrologi til videre- og 
etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I ØYESYKDOMMER 
Tid: 27.-28.9.2017
Sted: Øyeavdelingen Sus, Torgveien 25 B
Antall deltakere: 25
Påmelding: innen 15.8.17 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger

PREIKESTOLKURS: 
EMNEKURS I SØVN OG SØVNPROBLEMER
PÅ PREIKESTOLEN FJELLSTUE
Tid: 8.-9.9.2017
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: kurset er nå fullt og vi har venteliste: 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30

Kurset er godkjent for spesialitetene allmennmedisin 
(klinisk emnekurs i psykiatri), psykiatri, nevrologi, indre-
medisin, lungesykdommer, ØNH-sykdommer, barne- og 
ungdomspsykiatri med 16 timer samt for spesialiteten 
arbeidsmedisin med 7 timer.

Målgruppe: 
Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, 
indremedisin, øre-nese-hals, nevrologi, barne-ungdom-
spsykiatri, arbeidsmedisin, og tilsynsleger ved sykehjem.
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GRUNNKURS D FORSKNING I 
ALLMENNPRAKSIS

Det blir Grunnkurs D Forskning i allmenn-
praksis 4.-7.9.2017 på Sola Strand hotell. 

Tid: 4.-7.9.2017   Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: snarlig i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6100,- i kursavgift + kostpenger
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ANG. KURSAVGIFTER: Vi følger takstene for Den norske 
legeforening for de fleste av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED  KURSPÅMELDING 
OG AVMELDING hvis ikke annet er annonsert 
for det enkelte kurs: 

• Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
• Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding 

påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart 

vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved 
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli 
tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved 
kurs Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker 
før kursstart blir ingenting refundert.

EMNEKURS I ULANDS-/TROPEMEDISIN 
I NGAOUNDÉRÉ, KAMERUN.
Tid: 2.-6.10.2017
Pris: 7000,- i kursavgift + reise og opphold mm.
Antall deltakere: 20

For påmelding http://plussreiser.no/reiser/ og mer 
informasjon: Kontakt Hans Petter Torvik på hpt@lyse.
net eller på tlf. 90115005.

Godkjent som 32 valgfrie kurstimer til spesialiteten i 
samfunnsmedisin + 32 timer som emnekurs til spesi-
aliteten i allmennmedisin + 32 valgfrie kurstimer til 
spesialiteten i barnesykdommer.

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i sam-
arbeid med Stavanger Universi-
tetssykehus, i lokalene til Safer, 
Seehusensgate 1, Stavanger:

Tid: 13.-14.11.2017
Påmelding: innen 12.08.2017 i 
skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland. Tid for resertifise-
ring/spesialisering må opplyses.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift 
+ kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevakts-
perosnell + kostpenger Antall deltakere: 35

Det kreves forberedelse og bestått internettbasert teoritest 
både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i akuttme-
disin for legevaktspersonell» (på www.legevaktmedisin.
no) før fremmøte. Kurset er godkjent med 30 timer som 
obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin 
til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

EMNEKURS I ENDOKRINOLOGI, 
HAUGESUND
Kurskomitéen for Fonna-regionen planlegger 
emnekurs i endokrinologi i Haugesund høsten 
2017. Mer informasjon kommer når det er klart.

GRUNNKURS C, DEL 2
FOREBYGGENDE MEDISIN

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin 
(del 2), 6.-7.9.2017 på Victoria hotell i Stavanger. 
Grunnkurs C består av et nettkurs tellende med 
15 poeng (del 1), samt 2 vanlige kursdager tel-
lende med 15 poeng (del 2). Nettkurset (del 1) må 
være bestått før deltakelse på de vanlige kursda-
gene (del 2). 

Tid: 6.-7.9.2017 Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: snarlig i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

For mer informasjon om de enkelte kurs: se www.legeforeningen.no/rogaland

Volleyball på stranden i Kribi. Foto: Ingeborg Ask Torvik
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KURS VÅR 2017

Følgende emnekurs ble avholdt i Rogaland legeforenings faste vår-kursuke:

KVELDSKURS/EMNEKURS I PSYKIATRI
Emnekurs i psykiatri var et veldig bra kurs og ble avholdt med 55 kursdeltakere, på Clarion Hotel Energy.

EMNEKURS I IDRETTSMEDSIN 
Emnekurs i idrettsmedsin ble avholdt med 31 deltakere. 
Det var mange spennende og motiverende foredrag om 
trening og effekt, en rekke kahoot og mye informasjon 
om mulige idrettsskader.

EMNEKURS I UNGDOMSMEDISIN
Emnekurs i Ungdomsmedisin ble avholdt med 22 del-
takere, og inneholdt mange gode refleksjoner omkring 
ungdomshelse og de utfordringene som ungdom møter 
i oppveksten.

EMNEKURS I 
LUNGESYKDOMMER 
16.-17.3.17 i Haugesund:

Årets første emnekurs arrangert 
av Kurskomitéen i Fonnaregionen 
hadde tema lungesykdommer. 
33 leger, hovedsakelig fra 
Haugesund og omegn deltok.  
Det var et veldig godt kurs og de 
fleste foreleserne var fra 
Haugesund sykehus. 

Kurskomitéen sendte, i januar, 
ut en spørreundersøkelse for å få 
kartlagt hvilke typer kurs og hvilke 
emner for kurs som allmennlegene 
ønsker. Svarprosenten var stor og 
en oppsummering av svarene viser 

at mange ønsker å ha både dagkurs 
og kveldskurs.

Likevel ser vi at antallet deltakere 
på kveldskursene har sunket de 
siste årene og kurskomitéen har   

besluttet å arrangere kun dagkurs 
høsten 2017, men kommer tilbake 
til både kveldskurs og dagkurs 
igjen våren 2018.

I en utvidet pause hadde vi god musikalsk underholdning 
av «Søstre» ledet av Kari Grethe Hjorthaug Gallaher, LIS i 
psykiatri på Jæren Dps.

Et utvalg inhalasjonsapparater som ble vist frem 
på kurset

Kursleder Erik Wulst
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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

Erik  Styremedlem/ Overlege  M 412 73 330 erik.wulst@gmx.com
Wulst nestleder Ort. Avd.   
  Haugesund sykehus  
  
Nina Storm Styremedlem LIS Med. klinikk  M 928 80 449 nina.skifjeld@hotmail.com
Skifjeld  Haugesund sjukehus  
  

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

Kathrine  Varamedlem Sykehjemslege  M 976 38 679 kathrine.helvig@gmail.com
Helvig  Haugåstunet   
Osmundsen  sykehjem

Ole Arild  Allmennlegeforeningen Fastlege, M 412 02 356 ole.osmundnes@lyse.net
Osmundnes (APLF) Lura legesenter 
  

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Fylkeslege M 901 07 578 egil.bjorlow@yahoo.fr
 Arbeid (LSA)   
Vara:
Hans Petter Torvik 
Elin Watts Norsk arbeidsmedisinsk Bedriftslege M 947 80 080 eliw@statoil.com
 forening (Namf) Statoil ASA

Alexander Seldal Norsk Ort. Avd. Sus M 924 27 960 alexanderseldal@gmail.com
 overlegeforening (Of)

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

Torhild Veen Yngre legers forening (Ylf) LIS Gastrokirurgisk  P 920 37 867 torhild.veen@gmail.com
  avd. Sus 
Vara: 
Inga Thorsen
Olav Thorsen Leger i Vitenskapelige Fastlege   M 913 16 476 olav.thorsen@sus.no
 stillinger (LVS) Klubbgaten legesenter
Vara: Kristine   
Kjer Byberg
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at pasienten ligger ned og inhalererAktivering og inhalering ved -90° vinkel svarer til

DuoResp Spiromax er intuitiv for pasienter  
og helsepersonell som skal trene dem

2

75 % av pasientene med astma og KOLS  
og 87 % helsepersonell oppfattet Spiromax  
som intuitiv eller meget intuitiv.

2

*  Doseavleveringsstudien brukte lav, medium og høy styrke av DuoResp Spiromax. Dosekonsistensen ble beholdt gjennom hele inhalatorens levetid. Doseavleveringen ble målt ved forskjellige 
strømningshastigheter etter å ha blitt utsatt for lave  og høye temperaturer eller fuktighet i forskjellige vinkler og etter å ha mistet inhalatoren i bakken.

1
 

Konsistent doseavlevering  
ved inhalasjonsprofiler fra 40-90 L/min

1,4

Ved vinklet aktivering og inhalering 
±90°

DuoResp Spiromax®  
gir konsistent doseavlevering under  

“real-world” omstendigheter *1

Fra første til siste dose

Ved lave og høye temperaturer  

(utprøvd ved -20° C og 45° C)

Ved lav og høy luftfuktighet  

(utprøvd ved 25 % og 79 %)

Tåler hverdagens knall og fall


