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Syd-Vesten

• Invitasjon til årsmøte

• Årsmelding og regnskap

• AF-styret i Stavanger

• Ny øyelege i Sandnes!

Årsmøte 2016  
i Konserthuset i Stavanger

Fredag 10. juni 2016

Program: Kl 17.30 
Årsmøte med foredrag

Kl 20.00 Middag
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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    

I år er vi så heldig at vi har fått booket inn vår (nye) president Marit Hermansen. 
Hva tenker Legeforeningen sentralt om fremtidig foretaksstruktur og syke-
husbygging? Hvordan ser de på et medisinstudium i Stavanger? Hva blir veien 
videre etter primærhelsetjenestemeldingen? Møt opp og benytt sjansen til å 
møte vår mest sentrale tillitsvalgte. Det blir god tid til innspill og diskusjon.

Selve møtet flyttes på oppfordring til en fredag siden vi har begynt å få 
med oss kolleger som holder ut lenger enn til kl 23 J☺ Vi håper på like god 
påmelding som de tidligere årsmøtene. Gode foredrag, hyggelige kolleger, 
god underholdning, flotte lokaler og gratis mat og drikke ser underlig nok ut 
til å fungere godt som årsmøtekonsept J☺ Vær obs – det ble fullt i fjor så ikke 
drøy for lenge med å melde deg på!

2015 er det første året vi som lokalforening har negativt resultat så lenge 
jeg kan huske. Det var ikke uventet siden vi bevisst har har økt den faglige 
aktiviteten samtidig som kurslokalene koster mer penger. Likevel er det ca 
5 millioner kroner som nå står på en rentekuddskonto med meget lav rente 
etter at fastrenteavtalen vi hadde gikk ut i mars i år. Spørsmålet nå er hva vi 
skal gjøre med disse pengene. Via Legeforeningen sine sentrale avtaler har 
vi muligheten til å sette pengene i et fond drevet av Alfred Berg. Det er et 
fond komponert av 80% norske renteobligasjoner og 20% norske aksjer. Det 
har således lav risiko. Det har historisk sett gitt 28 % avkastning siste 5 år. 
Det trenger jo ikke bety noe for fremtidig avkastning men har i hvert fall gitt 
betydelig mer avkastning enn å ha penger i banken i samme tidsperiode.

Et alternativ til å sette pengene i fond eller la dem stå til lav eller eventuelt 
kommende negativ rente i banken kan være å sette dem i eiendom.

Styret ønsker en diskusjon av dette på årsmøtet for å få medlemmenes innspill 
på hva vi gjør videre og vi har derfor satt det opp som egen sak i tilslutning 
til regnskapsbehandlingen.

L
E

D
E

R INNHOLD

Tiden flyr og vi er straks kommet til 
nok et årsmøte i Rogaland legeforening

Jan Robert Johannessen
Leder RLF
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

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 Marit Hermansen, 
President i Den norske legeforening.

Middag og underholdning ca kl 20.00.
Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel!
                                                     
Vel møtt!

Sted:  
Konserthuset i 

Stavanger
Tid: Fredag 10. juni 2016

Program: 
Kl 17.30 

Årsmøte med foredrag
Kl 20.00 Middag

Marit 
Hermansen
President 
i Den norske  
legeforening

Underholdning: Aksel Kolstad, 
”Metier artist in residence”

Aksel debuterte i Carnegie Hall i NYC i 
2010 med fullt hus og stående applaus. 

Med sitt ”Aksel Kolstad Show briljerer” han 
med egne, virtuose komposisjoner og eget 
stand up materiale som har fått stående 
ovasjoner verden over. 
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Saksliste:
Valg av møteleder
• ☺Godkjenning av innkallingen
• ☺Årsmelding for Rogaland legeforening 2015
• ☺Regnskap 2015
• ☺Plassering av lokalforeningens overskuddskapital
• ☺Budsjett 2017
• ☺Kurskomitéen årsmelding 2015
• ☺HLR årsmelding 2015
• ☺Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2015
• ☺Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin 
 årsmelding og regnskap 2015
• ☺Valg av revisor
• ☺Valg av nytt medlem til kurskomitéen 

Påmelding for middag m/underholdning:
Send e-post til rogaland.legeforening@gmail.com  
innen 30. mai 2016.
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 rutegående skyss.

For dem med over 1 time reisevei sponser RLF 
overnattingsutgifter på hotell med kroner 500,-
De som ønsker dette må avtale dette ved å sende 
e-post til vår sekretær Heidunn 
(rogaland.legeforening@gmail.com).

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

Årsmøteprogrammet

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen, Leder

Saksdokumenter finner du på: 
www.legeforeningen.no/rogaland. 
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Anita Fjukmoen er fastlege 
ved Finnøy legekontor og 
jobber ved Finnøy legevakt i 
12-delt rotasjon. Som gravid 
lege opplevde hun at regel-
verket omkring vaktfritak i siste 
trimester var uklart. På tross av 
at Anita selv er tillitsvalgt og har 
vært i kontakt med både NAV 
og arbeidsgiver, har hun ikke 
fått et entydig svar på hvilke 
rettigheter kommunalt ansatte 
eller næringsdrivende leger 
har i svangerskap. Her kommer 
noen tanker fra en travel Anita i 
foreldrepermisjon

Debatten har den senere tid rast i 
sosiale medier og media forøvrig, 
etter at gravide leger på sykehus 
mistet rett til vaktfritak i siste tri-
mester. For mitt vedkommende ble 
debatten aktualisert av eget svan-
gerskap og behov for fritak fra lege-
vakt en periode. Underveis i denne 
prosessen dukket det opp mange 
spørsmål uten klare svar. 

Skulle jeg ha fritak fra vakt eller 
sykemelding? 

Hva hadde jeg rett på av økonomisk 
kompensasjon?

Sykepenger eller annen kompen-
sasjon? 

Som både tillitsvalgt, arbeidsta-

ker og den gravide opplevde jeg det 
frustrerende å ikke ha full klarhet i 
dette, og derfor ble legeforeningen 
kontaktet. 

Dette er svaret vi fikk da vi kon-
taktet juridisk avdeling i legefore-
ningen:

Det fremgår av fastlegeforskriften § 
13 fjerde ledd bokstav b) at fastleger 
har rett til fritak fra legevakt når 
legen er gravid i de tre siste måneder 

av svangerskapet eller når gravidite-
ten er til hinder for deltakelse. 
Verken fastlegeforskriften eller den 
sentrale forbundsvise særavta-
len mellom KS og Legeforeningen 
(SFS2305) hjemler en uttrykkelig rett 
til kompensasjon for tilfeller hvor 
gravid lege får innvilget fritak fra 
legevakt. 

Legeforeningen antar imidlertid at 
gravide fastleger som er fritatt fra 
legevakt etter omstendighetene vil 

Kompensasjon ved fritak fra 
legevakt som følge av graviditet

Av Line Ravndal
Fastlege Sandnes / 
Styret Rlf

Anita Fjukmoen og Johannes som har rukket å bli 6 uker gammel på bildet.
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kunne ha rett til svangerskapspenger 
i medhold av folketrygdloven § 14-4. 
Bestemmelsen lyder: 
”En arbeidstaker har rett til svan-
gerskapspenger dersom hun etter 
bestemmelser i lov eller forskrift 
blir pålagt å slutte i sitt arbeid fordi 
hun er gravid, og det ikke er mulig å 
omplassere henne til annet høvelig 
arbeid i bedriften.” 

Bestemmelsen oppstiller strenge vil-
kår for rett til svangerskapspenger; 
det må følge uttrykkelig av lov eller 
forskrift at den gravide legen ikke 
kan jobbe. 
I forskrift om forplantningsskader 
og arbeidsmiljø er det gitt særskilte 
bestemmelser som skal beskytte 
arbeidstakerne mot forplantnings-
skader, samt risiko for forplantnings-
skader, som følge av påvirkninger 
i arbeidsmiljøet. Etter Legefore-
ningens syn kan det argumenteres 
for at legevaktsarbeid er risikofylt 
arbeid som faller inn under forskrif-
tens anvendelsesområde. Det følger 
av forskriften at arbeidstaker som 
hovedregel skal omplasseres til annet 
type arbeid dersom påvirkninger i 
arbeidsmiljøet kan gi risiko for for-
plantningsskade på barnet. Omplas-
sering er imidlertid lite aktuelt ved 
legevaktsarbeid og det normale vil 
være at legen fritas fra denne type 
arbeid. I Arbeidstilsynets kommen-
tar til forskriften påpekes det at alle 
gravide på utsatte arbeidsplasser 
har rett til svangerskapspenger om 
de ikke kan omplasseres.

På denne bakgrunn kan det i disse 
sakene være hensiktsmessig for den 
den enkelte lege å ta kontakt med sitt 
lokale NAV kontor for å få avklart 
sine rettigheter. 

Dersom legen innvilges svan-
gerskapspenger, følger det av Hoved-
tariffavtalen – KS (HTA) punkt 8.3.3 
at vedkommende har rett til full lønn 
etter oppsatt tjenesteplan, det vil si 
ordinær lønn, faste årsbeløp og vari-
able tillegg. 
Forutsatt at legen ikke har rett til 
svangerskapspenger, finnes det ingen 

andre bestemmelser som direkte 
hjemler en rett til kompensasjon 
ved fritak fra legevakt som følge av 
graviditet. Alternativet er da å få en 
sykemelding fra legevaktsarbeidet, 
dersom forutsetningene for dette er 
til stede. Ved sykemelding vil legen 
ha rett til sykepenger beregnet av 
full ordinær lønn, faste årsbeløp og 
variable tillegg etter oppsatt tjenes-
teplan. Dette følger av HTA punkt 
8.2.1 jf. 8.1.2. Det er imidlertid grunn 
til å understreke at refusjoner fra 
trygden faller utenfor det som inngår 
i lønnsberegningen. 
Refusjoner fra trygden opparbeider 
legen i egenskap av å være selvsten-
dig næringsdrivende. For denne 
delen av inntekten er det NAV som 
yter sykepenger med 65 % av syke-
pengegrunnlaget. 

Det fremgår altså av fastlege-
forskriften at fastleger har rett 
til fritak fra legevakt når legen er 
gravid i de tre siste måneder av 
svangerskapet eller når gravidi-
teten er til hinder for deltakelse. 
Verken fastlegeforskriften eller den 
sentrale særavtalen mellom KS og 
Legeforeningen (SFS2305) hjemler 
en uttrykkelig rett til kompensasjon 
for tilfeller hvor gravid lege får inn-
vilget fritak fra legevakt. 

Gravide leger i vakt har rett på vakt-
fritak i siste trimester, men regel-
verket for hvordan dette evt skal 
kompenseres er ikke like tydelig. 
Jus og arbeidsliv foreslår svan-
gerskapspenger eller sykepenger 
hvis forutsetningene er tilstede. Her 
er det viktig å skille mellom friske 
og syke gravide. 

NAV opererer med krav om minst 20 
prosent stilling for å ha sykepenge-
rettigheter, men legevakten oppgir 
ikke stillingsprosenter. Det har hit-
til ikke lykkes å få et klart svar fra 
NAV på hvorfor det er krav om minst 
20 prosent stilling og hvordan dette 
skal defineres.

Kollegaer i sykehus har fortalt at 
de ved vaktfritak har fått lønn som 

vanlig. Problemet ved legevakt er at 
det er ulike avlønninger på de ulike 
legevakter (fastlønn, næringsinn-
tekt eller en blanding med bered-
skapsgodtgjørelse og næringsinn-
tekt i tillegg). De fleste steder er det 
kanskje ikke regnet ut en ”årslønn” 
så det byr igjen på nye utfordringer 
ved beregning av korrekt avlønning. 
Det er dog ikke umulig! Det vil være 
interessant å høre med kollegaer 
rundt om i landet hvordan dette 
med gravide og legevakt praktise-
res, og kanskje er det behov for en 
gjennomgang sentralt?

Håper dette setter saken på dagsor-
den, og at det skaper engasjement 
hos leserne. Vi tar gjerne imot korte 
tilbakemeldinger på hvordan dette 
gjøres rundt om i landet, så kan vi 
eventuelt publisere dette i en opp-
følgende artikkel i neste utgave av 
Syd-Vesten. 



Øyelege Richard von Volkmann over-
tok avtalehjemmelen til Kjell Magne 
Haugland fra første desember 2015.  
Praksisvirksomheten ble fra januar i 
år flyttet fra Storgata til moderne og 
nyoppussete lokaler i Langgata 13. 
Samtidig med flyttingen ble utstyret 
også byttet ut og fornyet. Det diag-
nostiske omfanget og behandlings-
spekteret utvidet. Praksisen heter nå 
Sandnes Øyelegesenter.

Richard von Volkmann høres ikke 
norsk ut. Hvordan kom du til Norge?

Jeg er tysk og kommer fra en kjent 
legefamilie. Man har sikkert hørt om 
Volkmannske kanaler, Volkmannske 
kontrakturer og tibiafrakturer? Min 
tippoldefar, som ble adlet med «von» 
av Keiser Wilhelm dannet sammen 
med bl.a. Billroth den tyske kirur-
giske forening, og var en kjent figur 
i den tyske medisinen. Jeg er ikke 
så kjent… 

På 80 tallet studerte jeg medisin i 
Tyskland, jobbet deretter på 2 øye-
avdelinger, før jeg kom til Norge i 
1993. Min kone ble jeg kjent med 
under medisinstudiet i Düsseldorf. 
Hun er fra Bergen, slik at jeg ikke 
hadde noe annet valg enn å flytte hit.

Hvilken yrkeserfaring samlet du 
i Norge?

Jeg har jobbet i mange år på øyeav-
delingen ved Haukeland Universi-
tetssykehus, der jeg for 20 år siden 
spesialiserte meg på hornhinnesyk-
dommer og refraktiv laserbehand-
ling. Jeg har i tillegg jobbet i deltids-
praksis i Knarvik i Nordhordaland 
og i 10 år drevet med laserkirurgi 
i Ålesund. Senere ble jeg forespurt 
av øyelege Alf Sokol i Hillevåg om 
å overta hans helprivate øyelaser-
virksomhet, hvilket jeg da gjorde for 

omlag 10 år siden. Denne laserkli-
nikken «Klart Syn» flyttet for 5 år 
siden til Storgata og fra januar i år til 
mine nye lokaler i Langgt 13. 

Hvilke utfordringer ser du i dag som 
praktiserende øyelege?

Da mange av mine pasienter er eldre 
er jeg opptatt av å kunne tilby det 
som er mulig innen diagnostikk og 
behandling slik at denne pasient-
gruppen slipper unødvendige ven-
tetider og mye reising. Jeg har også 
mottatt et økende antall barn som 
førstegangshenvisning. Undersø-
kelsen er ofte tidkrevende, mange 
av disse har behov for briller og nøye 
oppfølging slik at synet utvikler seg 
best mulig. Ventetiden for nyhen-
viste pasienter kan være lang, også 
her i Sandnes. Utfordringen er å få 
til en effektiv organisering av prak-
sisdriften slik at jeg kan bidra med 
å redusere ventekøen. For tiden har 
vi ca. en måneds ventetid. Etter at 
jeg overtok driftshjemmelen har 
jeg doblet antall ansatte for å møte 
utfordringen på best mulig måte, og 
har ansatt en flink og erfaren optiker, 
Bente Amdal og en kontorsekretær, 
Dagbjørt Sigurdardottir, som jeg for 
øvrig allerede har jobbet sammen 
med i 10 år. Jeg tror at vi er et dyna-
misk og godt team som i fremtiden 
kan bidra til at pasienter som trenger 
hjelp for sine øyeplager får rask og 
effektiv hjelp.

Hvilke endringer er nødvendige ved 
overdragelse av en etablert praksis?

Jeg var nødt til å bytte utstyr og 
flytte til mer praktiske lokaler hvor 
rominndelingen kunne tilpasses 
mine behov. Arealet måtte utvides 
for å legge til rette for flere behand-
lingsmuligheter og for å få plass til 
mer diagnostisk utstyr. Det var også 
en fordel å koble seg opp til Norsk 
Helsenett slik at alle resepter fra 
nå av sendes elektronisk. Imidler-
tid hadde jeg to utfordringer: Det 
ene var konverteringen av den store 
pasientdatabasen som jeg overtok 
som min systemleverandør brukte 
tid på. Det andre var forsendelsen 
av elektroniske epikriser og henvi-

Ny øyelege i Sandnes!

Richard von Volkmann og Bente Amdal.

Richard von Volkmann og Dagbjørt 
Sigurdardottir.

Av Dr. med. Finn Finsnes, 
PSL Rogaland
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singer.  Dette ser imidlertid ut til å 
fungere som det skal. For øvrig er 
det viktig å nevne at jeg i 10 år har 
hatt et godt samarbeid med optiker 
Knut Arnøy som nå driver sin bedrift 
i etasjen under. Jeg har alltid ment at 
et godt samarbeid mellom optiker og 
øyelege er en fordel for de pasienter 
som trenger begge sin kompetanse.  

Hvilke undersøkelser / behandlin-
ger vil du spesielt fremheve i din 
spesialistpraksis?

Det er operasjoner for etterstær (som 
er et belegg på den kunstige linsen 
som blir implantert), grønn stær og 
kartlegging av makuladegenerasjon 
med Optisk Coherence Tomografi 
(OCT) som er nytt. OCT er lager et 
tverrsnitt av øyets forskjellige deler 
og er av stor nytte i diagnostikken 
hos pasienter med makulopati eller 
glaukom og for å vurdere effekt av 
igangsatt behandling. Jeg har laser-
behandlet nærsynthet, langsynthet 
og astigmatisme i 20 år, ettersom 
jeg var den første og lenge den 
eneste øyelegen som utførte disse 
operasjonene på offentlig sykehus i 
Norge. I den senere tid tilkom også 
operasjoner for alderslangsynthet. 
Laserbehandling for etterstær eller 
glaukom dekkes av folketrygden. 
Laserbehandling for å slippe briller 
og kontaktlinser dekkes ikke av fol-
ketrygden. Den utføres utenfor ordi-
nær arbeidstid og faller ikke under 
avtalen jeg har med Helse Vest.

Hva er den største forandringen 
etter overgang fra helprivat - til 
avtalespesialist?

Den største forskjellen er nok at jeg 
som avtalespesialist har flere pasien-
ter med kroniske, allerede kartlagte 
sykdommer som må følges opp jevn-
lig og at jeg opplever arbeidsdagen 
som mindre krevende.  En stor let-
telse er at jeg slipper å kreve forhøyet 
egenandel, og dermed alle som har 
behov for en øyelegekonsultasjon, 
kan komme til meg.

Den 3. mars arrangerte PKO SUS 
det andre Nytt og nyttig-møtet 
på SUS. Mens det første møtet i 
november 2015 hadde 80 delta-
kere, var det denne gangen 90 
personer. 

Møtet hadde et vidt spekter av 
tema, som pakkeforløp for psy-
koser, allergi og matintoleranse, 
hudsykdommer – ventetider, hen-
visninger, nytt om pasientreiser, 
smertepoliklinikken - nytt om 
nevropatiske smerter, atrieflim-
mer-poliklinikken og behandling 
av neseblødninger. 

Spesielt stor lykke gjorde overlege 
Thomas Ternowitz, som presen-
terte Hudavdelingens nye tilbud 
om straks-vurdering av bilder 
sendt på smart-telefon. Dette 
har allerede mange benyttet seg 
av, og nå er tilbudet åpent for 
alle allmennleger i den vanlige 
arbeidstiden. 

Nummeret som skal brukes er 
90280294.

Før du tar tjenesten i bruk er det 
viktig å sende ditt ”Visittkort”/ 
kontaktdetaljer som vedlegg til 
MMS (ikke navn og nummer som 
sms tekstmelding da det medfører 

manuelt arbeid å legge inn) slik 
at du ligger inne som bruker når 
du skal ta tjenesten i bruk. Til-
budet er foreløpig å betrakte som 
et prosjekt, som vil bli evaluert 
til høsten. Du finner mer info på 
www.praksisnytt.blogspot.no
 
Ellers fortsetter PKO de måned-
lige møtene med å invitere repre-
sentanter fra de ulike seksjonene 
til dialog om samarbeid og pasi-
entforløp. Det er viktige tema og 
problemstillinger som blir tatt 
opp, og alle som har innspill til 
PKO om problemer eller spørsmål 
som ønskes belyst bes sende dette 
til tola@sus.no.

PKO nytt mai 2016 
Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus

Olav Thorsen, Fastlege, Leder PKO SUS

ABONNERE 
PÅ PRAKSIS-
NYTT FRA 
SUS?
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Rapport fra Lesvos

”Det ble mye mindre akutt og dra-
matisk enn forventet”, forteller Butt.  
”Forholdene var nok blitt nokså bedre 
og mer organisert i løpet av kort tid på 
Lesvos.  EU hadde blandet seg mer 
inn i problemstillingen.  Kystvakten 
hadde økt beredskapen langs kysten 
slik at flyktningene nå hovedsakelig 
ble fraktet sent om natten og via andre 
ruter på sjøen enn tidligere.”

Hva ble konkret dine oppgaver 
under oppholdet?
3 netter hadde jeg vakt i et område 
ved Caracas hvor det var et fyrtårn 
(Caracas Lighthouse). Båtene siktet 
gjerne etter lyset i mørket for å treffe 
land, men dette var en svært lite 
optimal landgangsplass. Båter som 
prøvde å komme i land her, kantret 
gjerne slik at 40-50 personer kunne 
bli liggende i kaldt vann i mørket. 
Vår hovedoppgave ble å holde utkikk 
med nattkikkert og gi beskjed til Kyst-
vakten dersom båter nærmet seg. 
Kystvakten loset dem så inn til trygg 
havn. På mine skift ble 10-11 båter 
observert og omdirigert. Under opp-
holdet var jeg kun med å ta i mot  èn 

båt med flyktninger i byen Mitilini. 
Det hele gikk fredelig for seg og mine 
forventninger om dramatikk og akutt 
medisin ble ikke innfridd. I forkant 
hadde vi øvd på forskjellige driller og  
triagering, men det fikk vi ikke bruk 
for heldigvis.

Videre var jeg i 2 forskjellige flykt-
ningleire. Den offisielle leiren var et 
nedlagt fengsel med mange rom over 
flere etasjer. På hvert rom bodde det 
nok inntil 40 mann. Helsearbeidet var 
av poliklinisk karakter og det var Leger 
uten grenser som stod for legehjel-
pen.  Jeg var også en dag i en uoffisi-
ell leir som var satt opp på et privat 
område i nærheten. Dette var mer en 
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Av Ole Arild Osmundnes,
HTV AF



Rapport fra Lesvos I forrige nummer intervjuet Syd-Vesten legevaktslege Burhan Sikandar Butt før 
han reiste på en ukes tur til Lesvos for å delta i arbeidet med flyktningene.  Vi er 
nysgjerrige på hvordan turen gikk og hvilke inntrykk han sitter igjen med.  

”typisk” flyktningleir hvor folk bodde 
i telt. Det var køer foran det meste 
– matutdeling, legehjelp, sanitær- 
stasjoner etc. 

Hvordan følte du at du ble tatt i mot 
av flyktningene? 
Jeg følte absolutt at jeg ble godt 
mottatt og det skulle så lite til for 
skape litt glede blant dem. Flyktnin-
gene fortalte meg om reisene sine og 
det gjorde inntrykk. Noen fortalte at 
de hadde mistet familiemedlemmer 
under reisen. De virket trette og unde-
rernærte.  Noen hadde reist bare noen 
dager, andre i ukevis.  Det var kjekt å 
se at det ikke skulle mye til for å glede 
og framkalle et bredt smil – småting 

som å leke tikken med barna, spille 
litt fotball eller dele ut noen drops ble 
tydelig satt pris på.

Hva gjorde størst inntrykk? 
Det var nok historien til en mor som 
skulle krysse havet med 3 barn i 
alderen ½ - 3 år. Hun satte seg først 
i båten, fikk det største barnet om 
bord, deretter det mellomste. Da sa 
båtføreren at nå var det fullt og båten 
la fra land mens det minste barnet ble 
igjen på kaien.  

Det var også tøft å se oppsamlings-
plassen for alle de ”tomme” rednings-
vestene som var blitt plukket opp av 
havet.

Tror du at du vil 
reise som frivillig flere ganger? 
Turen gav mersmak og jeg har absolutt 
lyst til å gjøre det igjen Det var kjekt 
å bli kjent med hjelpearbeidere fra 
mange andre land og få mulighet til 
å lære av erfarne leger.  Fra et med-
menneskelig perspektiv vil jeg oppfor-
dre alle til å gjøre en innsats for de som 
har det vanskelig.  Gi det en sjanse, det 
koster så lite! Man trenger ikke være 
helsepersonell, men vi leger er heldige 
som har spesiell kompetanse til å gjøre 
livet bedre for andre mennesker. 
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AF styret inklusive NFA leder Petter 
Brelin landet nokså samlet slik at de 
var klare til å møte våre hovedtillits-
valgte på Clarion Energy kl 17.30. I til-
legg til våre hovedtillitsvalgte hadde 
vi invitert med representanter for 
sykehjemslegene og den alltid enga-
sjerte Ivar Halvorsen (blant annet) i 
kraft av å være nytt styremedlem i 
det nasjonale e-helsestyret. 

Akkompagnert av en god middag 
gikk praten rundt aktuelle tema i 
tiden. Innimellom de mer typiske AF 
saken som avtaleverk, takster og pri-
mærhelsemeldingen og hva den vil 
bety for fastlegeordningen fremover 
ble det også tid til noen innspill fra 
sykehjemslege Kathrine Osmundsen 
rundt sykehjemsmedisinen.

Hvor hører sykehjemsmedisinen 
hjemme som spesialitet og hvor-
dan klarer vi å bygge en god struktur 
som gir sykehjemsleger mulighet til 

å utvikle en sterk tillitsvalgtstruktur? 
Hvordan legger vi best til rette for 
at sykehjemsleger skal kunne få en 
spesialitet hvis de ikke allerede har 
en når de begynner?

Styret fikk med seg en oppfordring 
fra undertegnede om å ha spesielt 
fokus på å utdanne gode tillitsvalgte 
for sykehjemslegene og kanskje til 
og med reservere en plass i styret til 
en representant for sykehjemsme-
disinen for å få økt fokus på denne 
viktige gruppen. Det er et økende 
antall leger i store stillinger i syke-
hjemsmedisinen og miljøet trenger 
å utvikle en god tillitsvalgtkultur 
blant annet med tanke på lønns- og 
arbeidsforhold. Ikke minst for å få 
gjort noe med journalprogramvaren 
man bruker på sykehjemmene.

Senere på kvelden var det med-
lemsmøte der alle allmennlegene 
var invitert. Gamle og nye travere i 
faget hadde møtt opp for å høre hva 
AF styret jobber med. AF leder Kari 
Sollien og nestleder Tom Ole Øren 
innledet med en presentasjon av 
styret og aktuelle saksområder som 
et utgangspunkt for innspill og til-
bakemeldinger. Utover sakene som 
våre HTV hadde vært opptatt av var 
det stor interesse for hva AF- styret 
tenker om tilsynsmyndigheten.

AF-styret i Stavanger
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder Rogaland legeforening

Tirsdag 26. april arrangerte Rogaland legeforening både HTV møte og 
medlemsmøte for sine AF medlemmer. Vi hadde invitert over hele AF 
styret for å bli litt bedre kjent med dem og få dem i tale rundt aktuelle 
saker. 

AF leder Kari Sollien.

Nestleder Tom Ole Øren åpnet med å gi de fremmøtte en kort gjennomgang 
av styret sitt arbeidsprogram.
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AF-styret i Stavanger
Påfølgende dag arrangerte under-
tegnede et møte mellom styret og 
representanter for velferdstekno-
logimiljøet på Ullandhaug. Med 
utgangspunkt i en rask demonstra-
sjon av dagens muligheter for tele-
medisin prøvde vi å sette søkelyset 
på hva som skjer på denne fronten og 
hvorfor styret bør være på ballen. Det 
har og vil bli utviklet mange dingser 
som befolkningen har og vil ta i bruk 
og det er avgjørende for retning og 
kvalitet at vi som fagfolk interesse-
rer oss for dette og prøver å legge 
premisser for utviklingen slik at den 
skal gi oss nyttige verktøy tilpasset 
behovet – og ikke motsatt.

Det er ellers ikke så mange arenaer 
der AF styret møter lokale tillits-
valgte. Tilbakemeldingene på møtet 
og konseptet var meget gode fra både 
styret og de fremmøtte og det ble 
etterlyst flere anledninger som dette 
for styret til å treffe kollegene.

Avslutningsvis kan det jo være en 
liten oppfordring til andre lokallags-
ledere. Inviter styret til å holde sitt 
styremøte hos dere og benytt anled-
ningen til å arrangere møte med 
lokaltillitsvalgte og medlemmer slik 
at styret får kjenne på pulsen blant 
medlemmene de representerer.

Mingling er kjekt – spesielt med en liten kaffetår til.

Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær i baren etter møtet.

Du treffer kjekke kolleger i 
pausene på medlemsmøter 

i RLF :-) Lars Johan Tveit, 
Anne Mathilde Hanstad, 

Olav Thorsen og Ole 
Andreas Bjordal ser ut til å 

ha det hyggelig sammen.
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Styret i Rogaland legeforening 01.09.2013–31.08.2015

Leder
Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger

Styremedlemmer
Lisbeth Harkestad LIS Radiol. Avd. Haugesund sykehus - nestleder
Einar Seglem Bekken LIS Ort. Avd. Haugesund sykehus

Varamedlemmer
Line Ravndal fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes  
Dag Aurlien Overl. Nevrol. Avd. Sus
   
Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen,  leder av Rogaland legeforening
Vara: Lisbeth Harkestad og Einar Seglem Bekken

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter  
LSA  Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger
Vara Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger
Vara John Hjelle, Stavanger
OF Alla Passeniouk, Psykiatrisk klinikk, Sus/ 
Vara Alexander Seldal, Ort.avd. Sus 
PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin,
Vara  Kaare Vigander
Ylf Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS
Vara Dag Rune Pedersen Kvalvik, Haugesund
Lvs Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter
Vara Ingvild Vatten Alsnes

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

Aurstad, Målfrid Bjørgaas (sluttet sept. 2015), 
Nicolaj Vinther, Petter Thomseth-Lerström, Hilde 
Klungland (fra sept. 2015))

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

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2015–31.08.2017

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 Mangler 
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 8 møter i 2015, og behandlet 81 saker.

ÅRSMELDING FOR ROGALAND LEGEFORENING 2015
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har stagnert 
med kun 0,5% økning siste år. Namf er redusert med 3,5 % mens YLF øker med 4 %.

 Pr  Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Prosentvis
 01.05.  01.02.  01.02.  04.01. 01.01. 03.01. 01.01. 01.12. 31.12. endring  
Yrkesforeninger  2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2014 2015 1.12.14-31.12.15

Allmennlegeforeningen  336 350 398 400 408 433 467 497 497 0

LVS - leger i vitenskapelige stillinger 3 2 4 6 5 8 9 8 8 0

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening 47 43 40 53 49 51 58 56 54 -3,5

OF – Overlegeforeningen 444 465 479   497 532 561 586 604 597 -1

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 36 33 35 42 42 42 46 46 46 0

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund 80 81 82 88 84 91 95 102 101 -1

Ylf - Yngre legers forening 429 445 466 497 534 547 558 589 614 4

Sum 1375 1419 1504 1583 1654 1733 1819 1902 1917 0,5
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Aktiviteter i 2015
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. Det ble 
avholdt et møte med tillitsvalgt i forkant av årsmøtet 10.6.15 i Stavanger 
Konserthus. Tema for møtet var bl.a. lønns-forhandlinger, rekruttering, 
evaluering av PKO, legevaktutredning på Sør Jæren mm. Deltakelse i 
tillitsvalgt-møter honoreres og praksiskompensasjon dekkes.

Årsmøtet 2015 ble avholdt med 45 deltakere i Stavanger Konserthus 
10.6.15. I forkant av årsmøtet var det foredrag om «Pasientkommunika-
sjon» med spes. barnesykd. ph.d. Bård Fossli Jensen, med 121 tilhørere. I 
etterkant av årsmøtet var det middag og underholdning for medlemmer 
med partner. 125 personer deltok her.

Medlems-møte
Det ble arrangert medlemsmøte om faste stillinger for LIS, og prioritering 
av ressursene i helsetjenesten, 13.1.2015 på Hall Toll i Stavanger, med 110 
deltakere. Hege Gjessing, president i Den norske legeforening og Herlof 
Nilssen, adm.dir. i Helse Vest RHF foreleste.

IKT-møte
Det ble arrangert et møte om IKT og veien videre, med ca 15 deltakere, 
5.3.2015 på Scandic Stavanger City hotel. Dette var et oppfølgings-møte 
etter IKT møte som ble avholdt i oktober 2014, men denne gang med 
fokus på ønsker for praktiske tiltak. 

IKT-møte
Det ble arrangert et møte om Innboks-kontroll 11.3.2015 i Auditoriet på 
Stavanger Universitetssykehus. Jørn Kippersund fra Innbokskontroll.
no foreleste.

Lokalforeningskonferanse
Leder Jan Robert Johannessen deltok på vegne av styret og sekretær Heid-
unn S. Nordtveit som ansatt  på Lokalforeningsseminar på Gardermoen 
12.-13. november. Dette årlige lokalforeningsseminaret skal være en arena 
for erfaringsutveksling og tettere samarbeid. Leder Rlf presenterte vårt 
prosjekt om «Nettverksgruppe for legeledere».

Ledermøte 
Ledere for alle foreningens organer blir hvert år i januar invitert til leder-
møte i regi av Dnlf sentralt. Møtet strekker seg over halvannen dag. I 
2016 var det helsepolitisk debatt sykehus og primærhelsetjenesten der 
helseministeren var tilstede. Andre tema var «Trygge leger-god pasientbe-
handling», «Lojalitet versus ytringsfrihet», «Pakkeforløp rus- og psykiatri» 
og «Visjoner for helsetjenesten anno 2030».

Engasjement rundt nytt sykehus
Styret har fokus på sykehusutbygging som følge av prosessene både i Helse 
Stavanger og Helse Fonna. Med utgangspunkt i andre sykehusutbygginger 
og de økonomiske realiteter har styret en viss bekymring for at utbyggingen 
skal defineres av økonomiske parametere i for stor grad. Vi prøver derfor 
å jobbe i ulike akser for å hente inn kunnskap om tidligere utbygginger, 
kontakt med foreningen sentralt og det politiske miljøet lokalt med mål 
om å bidra til at beslutningene og resultatet blir så godt som mulig.

Kurskomité i nord-fylket
Olav Gramstad og Lars Johan Lysen er valgt til medlemmer i kurskomitéen 
for nord-fylket. Det jobbes med å rekruttere flere slik at komitéen kan 
settes i gang. Vi håper å kunne arrangere det første kurset høsten 2016.

Nettverksgruppe for legeledere
For å komplettere tilbudet med legeforeningens utdanning av legeledere 

ble en egen nettverksgruppe opprettet høsten 2013 for utveksling av erfa-
ringer og støtte. Gruppen, med 8 deltakere, ble ledet av Tonje Talberg fra 
Medco BHT. Det ble gjennomført en siste samling for gruppen i løpet av 
våren 2015. Tema ble bestemt av gruppens interresser og behov. Prosjektet 
har fått god evaluering og er spilt inn til foreningen sentralt siden vi tror 
dette er en god modell for å møte behovet for praktisk lederstøtte for våre 
medlemmer. Det har ikke lykkes å opprette en ny gruppe for oppstart 
høsten 2015 men konseptet reaktiveres dersom vi får aktuelle kandidater 
spilt inn. Konseptet er like egnet for sykehusleger i lederroller som leger 
i lederroller i kommunene. 

Legevakt
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike 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

Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for 
ambulansepersonell for legevaktsleger. Vi står ennå i den situasjonen 
at de fleste kommuner ikke er villig til å betale legene for å bruke tid 
på samhandlingstrening. Dette er svært betenkelig, spesielt sett i lys av
akuttforskriften fra 2005. I Stavanger/ Sola/ Randaberg faktisk også på 
tross av at dette er avtalefestet i særavtalen om legevakt fra 2009. I Sandnes 
har de derimot fått det til.

Regionsutvalg Vest
Jan Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe har vært medlemmer av 
Regionsutvalget frem til valget 2015 da Lars Kåre Kleppe gikk ut av styret 
i RLF. Andre av styrets medlemmer har møtt ved behov. Utvalget har 
varierende møtefrekvens men ca 1 møte i halvåret i snitt. Eivind Sol-
heim (leder Hordaland LF) overtok ledervervet i 2015. Regionsutvalget 
er foreningens nivå for å møte RHF nivået og saker som er aktuelle for 
samarbeid på tvers av lokalforeningene.

Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og 
ivaretar annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til å bygge 
temanummer for å gå dypere inn i problemstillingene vi ønsker å sette 
søkelys på. Bladet distribueres alle leger men også våre samarbeidspart-
nere. 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 kurskomitéen 
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 en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen. 
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.
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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 via YLF / Of. Vi jobber aktivt med å tilgjen-
geliggjøre tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett 
kontakt med våre forhandlere i denne perioden.

Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media, 
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt 
når det er journalister som lager oppslag. 

Forhold til næringsliv og politiske partier
Eksterne aktører har i økende grad henvendt seg med ønske om samtaler. 

•  Næringsforeningen
•   Ulike politiske partier
•   Velferdsteknologimiljøet

Politiske miljøer er generelt interessert i å øke sin kunnskap om 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. RLF har blant 
annet arrangert møte mellom Samfunnspolitisk avdeling i Dnlf og 
velferdsteknologimiljøet i Ipark. 

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 2015. Det har ikke vært meldt saker som har 
gjort det aktuelt å initiere møter.

NAV: det har ikke vært avholdt møter med NAV i 2015.

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

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

Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå 
 som sykehusleger.
• Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon 
 som gir reell utgiftsdekning.
• Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som 
 fastlegene utfører for kommunen da disse ikke inndekkes 
 via normaltariffen.
• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt 
 dagtid, jfr takst 14/14d.
• Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres 
 svarende til takst 14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse 
 takstene om møtene avholdes på kveldstid. 

Legevakt
• Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten 
 er arbeid og skal honoreres
• Dagtid: som takst 14/14d.
• Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal 
 bistilling, alternativt 0,5*14/14d i normaltariffen.
• RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som understøtter 
 stabil legevakt med god kvalitet og trygge rammer for legene. 
 Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
• Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene
• Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører 
 må ha helsefaglig bakgrunn.
• Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i Rogaland.

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

Sykehus

RLF mener at spesialisthelsetjenesten er for dårlig finansiert. På tross 
av mangeårige effektiviseringstiltak er overskuddet i driften for lavt 
til å finansiere nødvendig vedlikehold og investeringer i medisinsk 
teknisk utstyr.

RLF vil spesielt jobbe for bedre vilkår for pågående og fremtidig syke-
husutbygging i Helse Stavanger og Fonna. 
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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 avtale-
spesialistene. 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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AKTIVITETSREGNSKAP
 Note 2015 2014

Anskaffede midler
Medlemsinntekter  4  698 706  677 859
Tilskudd  3  225 257  129 461
Sum anskaffede midler   923 963  807 320

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  2  2 685 621  2 761 318
Sum aktiviteter som oppfyller formålet   2 685 621  2 761 318

Finansinntekter   141 142  175 179

Sum anskaffe de midler   3 750 726  3 743 817

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift   33 500  25 000
Kurs og konferanser  6  2 192 963  1 870 493
Faglige arbeid  7  713 876  527 202
Sum kostnader til formålet  9  2 940 339  2 422 695

Administrasjonskostnader  8,9,11  815 780  760 093

Sum forbrukte midler   3 756 119  3 182 788

Årets aktivitetsresultat   (5 393)  561 029

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening   (485 864)  (314 315)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite   48 0471  875 345

Sum tillegg formålskapital  10  (5 393)  561 029

BALANSE
 noter Pr. 31/12-15 Pr. 31/12-14

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer  5  126 859  155 379
Sum fordringer   126 859  155 379
Kontanter og bankinnskudd   5 835 585  6 174 788

Sum omløpsmidier   5 962 444  6 330 167

SUM EIENDELER   5 962 444  6 330 167

FORMÅLSKAPITALOG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening   (40 001)  445 863
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite   5 642 216  5 161 745

Sum formålskapital  10  5 602 215  5 607 608

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld   70 609  42 556
Forskuddstrekk   101 805  175 551
Skyldig arbeidsgiveravgift   36 187  55 302
Annen kortsiktig gjeld   151 630  449 150 

Sum kortsiktig gjeld   360 231  722 561

Sum gjeld   360 231  722 561

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD   5 962 444  6 330 167
 

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 ornløpsmidler.
Ornløpsmidler 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 ornløpsmidler. 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  2015  2014
Lungesykdom   119 580
Kardiologi   541 785
Kognitiv terapi   75 240
Endokrinologi   117 422
Diabetes   132 916
Genekologi/obstetrikk   483 257
Tropemedisin   116 213
Norm. tariff   78 560
Hodepine  96 904
Gastroentereologi  459 920
Palliasjon  180 441
Preikestolen 83 610
Muskel/skjelett  143 102
Hematologi  573 320
Sykehjemsmedisin  258 000 278 545
Grunnkurs C 222 900 198 825
Grunnkurs D  485 120  428 340
Blålyskurs  184 700  191 700

SUM KURSINNTEKTER  2 685 621  2 761 318

Note 3. Tilskudd 2015 2014
Tilskudd kurs  192 537 94 974
Dnlf-støtte  32 720 34 487

SUM TILSKUDD  225 257 129 461

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet 
gjennom Den norske legeforening og består 
av følgende:
 2015  2014
Grunntilskudd  125 000 125 000
Medlemstilskudd  573 705 552 860

SUM Medlemsinntekter  698 705 677 860

REGNSKAP 2015

 Jan Robert Johannesen Line Ravndal, vara for Nina Storm Skifjeld
 Leder Erik Wulst, nestleder Styremedlem
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NOTER 2015

Note 5. Andre kortsiktige fordringer 
 2015  2014
DNLF refusjon  62 949 73 401
Diverse fordringer  63 910 81 978

SUM KORTSIKTIGE 
FORDRINGER 698 705 155 379

Note 6. Kurs og konferanser 
 2015  2014
Honorarer 635 555  683 826
Arbeidsgiveravgift  89 608 96 2780
Leie lokaler  239 375 64 906
Mat v/arrangement  622 253 612 051
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  409 462 243 014
Kursmateriell  24 722 46 604
Reisekostnader  93 238 73 993
Andre kostnader  78 749 49 821

SUM KURS OG 
KONFERANSER  2 192 963 1 870 493

Note 7. Faglige arbeid 
 2015  2016
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  363 194 253 530
Møtekostnader  211 319 208 552
Bilgodtgjørelse  41 1 620
Reisekostnader  116 477 37 088
Andre kostnader  22 845 26 412

SUM FAGLIG ARBEID  713 876 527 202

Note 8. Administrasjonskostnader 
 2015  2014
Styrehonorar inkl. 
arbeidsgiveravgift  229 508 227 401
Lønnskostnader  360 244 286 722
Andre honorarer, arbeids-
giveravgift & sos.kostnader 51 680  61 914
Regnskapshonorar  105 735 86 625
Revisjonshonorar  25 625 25 406
Kontorrekvisita  14 332 19 123
Telefonkostnader *  4 657 4 985
Reisekostnader  12 663 9 934
Andre kostnader  11 336 37 983

SUM ADMINISTRASJONS-
KOSTNADER  815 780 760 093

Note 9. Administrasjons- og formål-

sprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent 
beregnes som midler anvendt til formålet, 
hhv til
administrasjon i forhold til sum forbrukte 
midler.
 2015  2014
Formålsprosent  78 %  76 %
Administrasjonsprosent  22 %  24 %

Note 12. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler  2015  2014
Tilskudd  192 537 94 974
Sum anskaffede midler  192 537 94 974

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  2 685 621 2 761 318
Aktiviter som oppfyller formålet  2 685 621 2 761 318

Finansinntekter  69 302 107 645

Sum anskaffede midler  2 947 460 2 963 937

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser  2 192 963 1 870 493
Sum kostnader til formålet  2 192 963 1 870 493

Administrasjonskostnader  274 026 218 100

Sum forbrukte midler  2 466 989 2 088 592

Årets aktivitetsresultat  480 471 875 345

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Fordring på Rogaland legeforening  1 987 725 1 618 228 
Andre kortsiktige fordringer  62 949 57 311
Sum fordringer  2 050 674 1 675 539
Kontanter og bankinnskudd  3 692 327 4 036 221

Sum omløpsmidler  5 743 001  5 711 760

SUM EIENDELER  5 743 001 5 711 760

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital  5 642 216 5 161 745

Sum formålskapital  5 642 216 5 161 745

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  52 765 66
Forskuddstrekk  34 571 123 709
Skyldig arbeidsgiveravgift  12 149 35 310
Annen kortsiktig gjeld  1 300 390 930
Sum kortsiktig gjeld  100 785 550 015 
Sum gjeld  100 785 550 015

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  5 743 001 5 711 760

Note 10. Formålskapital
 Rogaland legeforening Rogaland kurskomite SUM

Formålskapital per 1.1.2015  445 863  5 161 745 5 607 608
Årets aktivitetsresultat  (485 864)  480 471 (5 3?3)

Formålskapital per 31.12.2015  (40 001)  5 642 216  5 602 215

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  85 133  24 779
Styrets nestleder  4 000  3 210
Øvrige medl. styre  111 623  613 728

Sum  200 756  641 717

Det er i 2015 kostnadsført honorar til revisor med kr 21 562 for revisjon, kr 4 062
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 18 813 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.
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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 
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

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, Tlf. privat: 51 54 23 71 Mobil: 905 65 445, 
e-post: terje.vevatne@lyse.net  

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:
Monika Wiese,  Haugesund medisinske senter, 
tlf: 47300987,  e-post: mali_wiese@hotmail.com
 
Ryfylke:
Bjarte Sørensen,  Hjelmeland legekontor, 
mobil: 46464700

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
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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



2 2  S Y D - V E S T E N  N R .  2  •  Å R G .  2 2 .  2 0 1 6

INFORMASJON FRA KURSKOMITEENINFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2016
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.

Tid: 26. april, 20. september og 22. november 2016 
kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger 
Pris: kr. 3000,-  (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding i skjema og for mer informasjon: 
se  www.legeforeningen.no/rogaland

Kurskomitéen for Emnekurs i sykehjemsmedisin: Stephan Sud-
kamp, Ruth Midtgarden, Pål Hjorth og Aart Huurnink

UKE 39 – 2016  KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I BARNEHELSE
Tid: 26.-29.9.2016  Sted: First hotel Alstor

Påmelding: innen 15.8.2016 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 5600,- i kursavgift  + kostpenger

Kurset er søkt godkjent med 20 poeng som emne-
kurs/klinisk emnekurs i barnehelse til videre- og 
etterutdanningen i Allmennspesialiteten samt i 
spesialiteten for Bup og barnesykdommer. 
For mer informasjon og program: 
se  www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKURS
EMNEKURS I NEVROLOGI
Tid: 26.-27.9.2016  Sted: First hotel Alstor
Antall deltakere: 50

Påmelding: innen 15.8.2016 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er søkt godkjent med 15 poeng som emne-
kurs/klinisk emnekurs i nevrologi til videre- og 
etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
For mer informasjon og program:
se  www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 39 – 2016

EMNEKURS I ØYESYKDOMMER

Tid: 28.-29.9.2016 
Sted: Øyeavdelingen Sus, Torgveien 25 B 
Antall deltakere: 25 
Påmelding: fullsatt 
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift + kr. 560,- i kostpenger
For mer informasjon og program: 
se www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 36 – 2016 PREIKESTOLKURS

EMNEKURS I FARMAKOLOGI
på Preikestolen Fjellstue. Det blir bl.a. tur til Preikestolen, og 
også mulighet for å prøve SUP (Stand Up Padling).
 

Tid: 9.-10.9.2016
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3000,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: 30
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i farmakologi til videre- og etterutdanningen i 
allmennspesialiteten. For mer informasjon og program: 
se www.legeforeningen.no/rogaland



N R .  2  •  Å R G .  2 2 .  2 0 1 6  S Y D - V E S T E N  2 3

ANG. KURSAVGIFTER: Vi følger takstene for Den norske 
legeforening for de fleste av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED  KURSPÅMELDING OG AVMEL-
DING 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.

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER

Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i 
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene 
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Høst 2016
Tid: 14.-15.11.2016
Påmelding: innen 12.8.2016 i skjema på www.legefore-
ningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialise-
ring må opplyses.
Pris: ca. kr. 3000,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert teo-
ritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin 
for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det er god-
kjent 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 vår 2017.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden 
vår www.legeforeningen.no/rogaland

Ny fødesimulator på Safer

GRUNNKURS C, DEL 2

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 
2), 6.-7.9.2016 på Victoria hotell i Stavanger. Grunn-
kurs C består, fra 2014, av et nettkurs tellende med 
15 poeng (del 1), samt 2 vanlige kursdager (del 2). 
Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse på 
de vanlige kursdagene (del 2). Mer informasjon om 
kurset finnes på www.legeforeningen.no/rogaland

Tid: 6.-7.9.2016. Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3000,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D

Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 
19.-22.9.2016 på Sola Strand hotell. 

Tid: 19.-22.9.2016 Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 5600,- i kursavgift + kostpenger
Mer informasjon om kurset finnes på nettsiden vår 
www.legeforeningen.no/rogalan

Sola Strand hotell

KURS I NORMALTARIFFEN, 
REGNSKAP OG SKATT

Tid: 17.11.2016 kl. 11.30-19.15 
Sted: Clarion Hotel Energy 
Påmelding: innen 29.9.16 i påmeldingsskjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland 

Pris: kr. 2300,- i kursavgift for leger, dobbel kursavgift 
for andre yrkesgrupper + kostpenger 
Antall deltakere: 40

Kurset er søkt godkjent med 8 poeng som valgfritt kurs 
til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Se også: www.legeforeningen.no/rogaland

Husk våre nettsider: 
www.legeforeningen.no/rogaland
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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 
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: Ingvild   
Kjer Byberg

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2015 - 2017
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Helsedirektoratet har sendt på høyring eit forslag om 
ein ny medisinsk spesialitet knytt til akuttmottaka i 
sjukehus. Spesialiteten har fått namnet Akutt- og mot-
taksmedisin, og målet med ei ny spesialistgruppe er at 
pasientane i større grad blir rett og raskt diagnostisert 
og eventuelt ferdigbehandla i akuttmottaket, eller får 
eit betre og meir effektivt forlaup inne i sjukehuset.
 
Det har vore stor diskusjon om opprettinga av den 
nye spesialiteten. Fastlegane og legevaktlegane er 
dei viktigaste «brukarane» av akuttmottaka, i form av 
akutte innleggingar til sjukehus. Men berre i liten 
grad har primærlegane sine synspunkt vore 
ein del av debatten. Vi er sjølvsagt interessert 
i best mogeleg kompetanse i front i akutt-
mottaket, og at pasientane raskt får tilgang 
til den diagnostikk og behandling som er 
naudsynt i det enkelte tilfelle.
 

Det synes som om mange av ideane til spesialiteten er 
henta frå den anglo-amerikanske modellen med emer-
gency physicians. Men dette er system som i stor grad 
bygger på usortert og uprioritert direkte tilstrøyming 
av pasientar til sjukehus. Det vert difor litt merkeleg 
å lese at ein tenker seg at desse legane kanskje bør ha 
kompetanse i pediatri, gynekologi, ØNH og augesjuk-
dommar i tillegg til indremedisin og kirurgi.
 
Norske primærlegar er godt kompetente i mange fag-
område. Treng vi hjelp frå sjukehuset, så ønskjer vi det 
stort sett på overlegenivå frå ei konkret spesialavdeling, 

som vi sjølve er i stand til å identifisere.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

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

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N  m a i  2 0 1 6
N y t t  f r å  F a g g r u p p e  f o r  a l l m e n n m e d i s i n ,  U i B

Allmennmedisinsk hus i Kalfarveien 31

Dei allmennmedisinske og sam-
funnsmedisinske fagmiljøa ved UiB 
er samla i Kalfarveien 31 gjennom 
Institutt for global helse og sam-
funnsmedisin (IGS).

Folkehelseinstituttet har hatt fleire 
einingar i hovudbygget, mellom anna 
Fødselsregisteret, Dødsårsaksregis-
teret og Hjerte-kar-registeret. Dei skal 
i sommar flytte til nye lokale i Bergen 

sentrum, og i den forbindelse vert 
det lagt ein ny arealplan som betyr 
at dei allmennmedisinske miljøa får 
disponere heile Paviljongen, bygget 
nedanfor hovudbygget.

Utanom Forskingsgruppe for all-
mennmedisin (ALFO), skal no resten 
av Paviljongen disponerast av for-
skingsselskapet Uni Research Helse 
til Allmennmedisinsk forskningsen-

het Bergen og Nasjonalt kompetanse-
senter for legevaktmedisin.

Det vert også arbeidd for at lege-
foreningen sitt Senter for kvalitet i 
legekontor (SKIL) skal flytte til Kal-
farveien 31.
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Sabine Ruths ny leiar av AFE Bergen

Guri Rørtveit har vore leiar ved Allmennmedisinsk 
forskningsenhet Bergen sidan starten. Ho er no tilsett 
som ny instituttstyrar ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin (IGS).

Sabine Ruths er tilsett som ny leiar av AFE. Ho har 
vore ved AFE sidan starten, er spesialist i allmennme-
disin og professor i eldremedisin ved forskingsgruppe 
for allmennmedisin.

Digital eksamen i allmennmedisin

I april 2016 ble skriftlig eksamen i allmennmedisin for 
første gang arrangert som digital eksamen. Eksamen 
er som før i slutten av 11. (nest siste) semester, der 
halvparten trekkes til en klinisk eksamen i form av 
en allmennmedisinsk konsultasjon, og den andre 
halvparten får skriftlige oppgaver.

Digital skoleeksamen ved UiB er organisert slik at 
studenten tar med seg egen datamaskin til eksamen. 
UiB bruker Inspera Assessement som teknisk løsning. 
Inspera er en nettleserbasert tjeneste som støtter 
gjennomføring av skoleeksamen, og samtidig de 
faglige og administrative prosessene rundt eksamen, 
med retting og karaktergivning. Studenten tar med 
bærbar datamaskin på eksamensdagen, og logger seg 
på en sikker nettleser som er installert på forhånd. 
Dette er en enkel nettleser som stenger tilgang til 
ressurser ellers på datamaskinen og på nett under 
eksamen. Det brukes et passord som studenten får 
opplyst av eksamensvakten like før eksamen starter.

Digital eksamen betyr også at man lettere kan bruke 
flervalgsoppgaver, som retter seg selv i systemet. Det 
kan også enkelt legges inn bilder og diagrammer som 
knyttes til oppgavene. Denne første digitale eksamen 
i allmennmedisin besto av ca. 50 flervalgsoppgaver 
(multiple choice) og tre mer tradisjonelle kliniske 
oppgaver.

Forskningsgruppe 
for allmennmedisin 2015

Forskningsgruppen for allmennmedisin (ALFO) ble 
dannet våren 2010 etter en omorganisering av tidli-
gere Seksjon for allmennmedisin. Leder er professor 

Bjørn Bjorvatn. Årsrapporten for 2015 viser et aktivt 
år for allmennmedisinsk forskning i Bergen.

ALFO inkluderer per 31.12.2015 i alt 20 vitenskapelig 
ansatte i ulike stillingsprosenter med til sammen 8,9 
årsverk, 4,6 av disse er professorer. I 2015 disputerte 
8 stipendiater med veiledning av ALFO-ansatte, og 
ved årsskiftet var 39 kandidater under veiledning. 

Forskergruppen i allmennmedisin (ALFO) er opp-
tatt av å utvikle kunnskap av høy vitenskapelig 
kvalitet med relevans for fastleger og deres pasien-
ter, samt å utvikle metoder og forskningsstrategier 
som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. 
Vi har valgt å danne en stor forskningsgruppe som 
samler kompetanse innen epidemiologi, klinisk 
forskning og kvalitative forskningsmetoder for å 
bedre kunne ivareta forskning innenfor vårt felt.

Noen av ALFO sine oppnådde resultater i 2015:
• 15 av 20 ansatte har publisert minst én 
 vitenskapelig originalartikkel.
• Totalt publiserte ALFO 68 vitenskapelige 
 originalartikler og 99 andre vitenskapelige 
 publikasjoner.
• Ni personer ble tatt opp i ph.d.-programmet.
• ALFO har besluttet en rekke med 
 vitenskapelige mål som skal søkes oppfylt 
 hvert år. 8 av 11 måltall ble oppnådd for 2015.



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

B - Økonomi

0°-10°
-20°

-30°

-40°

-5
0°

-6
0°

-7
0°

-8
0°

-9
0°

+10°
+20°

+30°
+40°

+50°
+60°

+70°
+

80°
+

90°

at pasienten ligger ned og inhalererAktive
ring og inhalering ved -90° vinkel svarer til

DuoResp Spiromax er intuitiv for pasienter  
og helsepersonell som skal trene dem2

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/min1,4

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