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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    

Å si at starten på 2022 har vært bratt, er vel 
en understatement. For fastlegene var 

det lenge uklart om regjeringens kom-
pensasjonsordning for covid-19-rela-
tert fravær ville forlenges. Den kom 
plutselig som en sein førjulsgave 
23.12.21. Tilfeldigvis samme dag 
som Aftenposten hadde skrevet en 

kritisk artikkel om dette, som skulle 
publiseres på selveste julaften. Var 

dette et tegn på at en ville få se en reell 
satsing på helse, og at fastlegeordningen 

skulle berges?
Selvsagt var det ikke det. I det drønnet fra nyttårsbatteriene varslet 
et nytt år, innførte en nemlig Blåreseptforskriften. Alle landets leger i 
klinikken kunne se fram til at feilaktig forskrivning av ett legemiddel på 
blåresept kunne medføre et «gebyr» på 0,5 til 2G (ca 213.000 kr). Om det 
var en fornyelse av resept forskrevet av annen lege, om refusjonsvilkårene 
kanskje nylig var endret, eller om en av annen årsak forskrev legemiddel 
uforvarende utenfor godkjent refusjon – nei, det spiller ingen rolle. Det er 
vanskelig å se hvordan dette passer inn med regjeringens «tillitsreform». 
Riktignok ble loven fattet av et enstemmig (!) storting forrige regjering. 
Likevel, dette ble oppfattet som en krigserklæring fra helseministeren. En 
samlet legeforening stod alliert imot helseminister, regjering og storting. 
Med massiv støtte fra pasientorganisasjoner, noen opposisjonspartier 
og enkelte i media, lyktes det å få helseministeren til å snu. Forskriften 
ble satt på is etter to dagers «hvit måned»-aksjon.
Samtidig med at kampen om gebyr og blåresepter stod, fikk vi nye rekorder 
med covid-smitte. I Stavanger kommune gikk en tom for hurtigtester, 
noe som også førte til at vi på vårt kontor var tom for tester til pasienter 
og personal i flere dager. Omikron-smitte ser heldigvis ikke ut til å gi så 
alvorlig sykdom, men med utbredt smitte blant leger og sykepleiere, kan 
situasjonen likevel bli kritisk. 
Hva så med fastlegeordningen – helseminister Kjerkhols prioritet nummer 
1? TV2 kjører i øyeblikket flere saker om dette. Statssekretær Bjørkholt 
og Kjerkhol merker nok presset, men parerer alle kritiske spørsmål med 
at ting vil bli bedre, bare vent! Samtidig står nå 150.000 uten fast lege, og 
tallet stiger for hver dag. En mye sitert artikkel fra Hogne Sandvik et al 
i British Journal of General Practice (https://bjgp.org/content/72/715/
e84) viser tydelig at stabilitet i fastlegeordningen gir store helsegevinster. 
Pasienter som har hatt den samme fastlegen i mer enn 15 år, har 25 
prosent lavere risiko for å dø og 28 prosent mindre sannsynlighet for å 
bli innlagt på sykehus enn pasienter som bare har hatt samme fastlege 
i ett år eller mindre. Hvordan kan en da la ordningen dø en sakte død?
Har vi noensinne hatt større behov for legefesten i Haugeund, legefesten 
i Stavanger eller juletrefest med teater?

Peter Christersson
Leder i Rogaland legeforening

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: post@rogalandlegeforening.no 
Leder: Peter Christersson 
Kurskomitè: Leder: 
Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter
Forsidefoto: Slitt fugl på Ølberg på Jæren.  
Heidunn Nordtveit 
Utgiver: Apriil Story AS
Annonser: Apriil Story AS

3

Syd-Vesten



4

Ruben Rainer Espelid  
Styremedlem

Det nye akuttmottaket ved 
Haugesund Sjukehus

9. september 2021 ble Haugesund 
Sjukehus nye tilbygg «Sydvest- 
blokken» åpnet. Daværende helse-
minister Bent Høie fikk æren av å 
klippe snoren til den litt over 20 000 
kvadratmeter store bygningsmas-
sen som skal romme nytt akuttmot-
tak, operasjonsstuer, intensivav-
deling, laboratorium, avdeling for 
patologi og avdeling for føde, barsel 
og gynekologi. 

Det nye akuttmottaket hadde alle-
rede vært i drift siden 26. august. 
Akuttmottakets konsept er et av de 
første av sitt slag i Norge. Ett felles akutt-
mottak for både for somatisk og psykisk 
helsetjeneste. Modellen er hentet fra 
Danmark hvor det finnes sykehus med 
lignende løsninger. Ved å samle alt på 
ett sted ønsker man å heve kvaliteten 
av pasientbehandling med tettere 
tverrfaglig samarbeid og effektivisering 
av utredning- og behandlingsforløp. Et 
særlig fokus har vært å styrke samspillet 
i relasjonen mellom psykisk helse og 

somatikken. Det har vært et problem 
at den psykisk syke pasienten har fått 
underdiagnostisert somatiske lidelser. 
Med mindre avstand håper man at 
terskelen for god somatisk utredning 
skal være vesentlig senket.  
Av fasiliteter er blant annet seks 
behandlingsrom, rom for barnemot-
tak, isolasjonsrom til smittepasient, 
eget skjermingsrom med umiddelbar 
adgang til akuttpsykiatrisk post, 
traumemottak med mulighet til simul-
tanbehandling av inntil tre pasienter 
og triageringsrom med kapasitet opp 
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til syv pasienter. I tillegg har skadepo-
liklinikken to egne behandlingsrom og 
et større areal er satt av til AMK. 

Et annet satsingsområde har vært å 
redusere antall innleggelser ved at disse 
blir gjort om til polikliniske forløp. For 
å kunne gjennomføre dette har man 
opprettet en somatisk akuttpoliklinikk 
som en del av mottaksavdelingen. 
Denne er tiltenkt betjent av to overleger 
i akuttmedisin og man skal kunne tilby 
aktuelle pasienter poliklinisk time 
påfølgende virkedag. For pasienter 

med psykisk lidelse ivaretas denne 
funksjonen av AAT (akutt ambulant 
team). 
De fysiske rammene for skadepolikli-
nikken ligger nå også under akuttmot-
taket. Man har økt bemanningen med 
tillegg av sykepleier fra akuttmottaket 
på kveldstid og i helger. Videre er det 
ansatt ortopedspesialist i 50% stilling. 
Formålet med endringen er en bedre 
pasientlogistikk og økt kompetanse ved 
akuttpoliklinikken.
Det er også opprettet en samhand-
lingstelefon som skal fungere som et 

rådgivningstilbud til primærhelsetje-
nesten på dagtid i ukedager.  Telefonen 
betjenes av overleger ved akuttmottaket 
og skal bidra til å unngå unødvendige 
innleggelser og forbedre samhand-
ling med primærhelsetjenesten. Rett 
omsorgsnivå avklares før pasienten 
kommer til sykehuset. 
Med nye fasiliteter, økt bemanning og 
omlagt struktur mener sykehuset at det 
nå ligger til rette for en bedre og mer 
fremtidsrettet pasientbehandling. 

Alle foto: Eirik Dankel
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Helsefellesskap 
– åh, hva er nå det?

Hva er et helsefellesskap?
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-
23 var den borgerlige regjeringens 
strategi «for realisering av pasientens 
helsetjeneste». Den inneholder flere 
ulike punkter, blant annet grepet med 
å opprette såkalte helsefellesskap. Det 
legges opp til opprettelse av 19 ulike 
helsefellesskap. Ifølge nettsidene til 
Helsedirektoratet, var 9 helsefelles-
skap oppe og gikk i 2021 – inkludert 
helsefellesskap i Helse Fonna i vårt 
område. Helse Stavanger ligger fortsatt 
litt bak i løypa.

Poenget med helsefellesskap er, ifølge 
tidligere statsråd Bent Høie, å opprette 
en samarbeidsarena hvor «sykehus 
og kommuner skal samarbeide bedre 
om de mest sårbare pasientene». I 
helsefellesskapene skal i tillegg repre-
sentanter fra fastlegene og pasientene 
delta. Hvorvidt disse to gruppene har 
rett på reell medvirkning i helsefelles-
skapene, er det noe strid om. I noen 
helsefellesskap er det åpenbart at alle 
er likeverdige parter, mens i andre har 
fastlegene og pasientgruppene mer 
observatørstatus med talerett.

Helsefellesskapene finnes på 3 ulike 
nivå (se også figur). Fastlegene og 
pasienter har representanter på alle 
nivå. Øverste nivå er partnerskaps-
møtet – som møtes årlig. Her skal 
politisk og administrativ ledelse i 
kommuner og helseforetak møtes for 

Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening

å bli enig om retning framover. Nivå 
2 kalles strategisk samarbeidsutvalg, 
har hyppigere møter, og består av faglig 
ledelse i kommuner og helseforetak. 
Her skal en jobbe med strategier og 
handlingsplaner, og en skal håndtere 
saker og ta løpende beslutninger. Nivå 
3 kalles faglige samarbeidsutvalg. Her 
finnes det 4 ulike, som hver skal jobbe 
med en gruppe av de tidligere definerte 
sårbare pasientgruppene; Barn og 
unge, alvorlig psykiske syke, pasienter 
med kroniske lidelser og skrøpelige 
eldre. Da er det jo ikke så veldig mange 
pasientgrupper igjen, kan en si…

Hvordan sikrer en representative 
fastleger til helsefellesskap?
Dersom helsefellesskapene faktisk blir 
en handlekraftig og beslutningsdyktig 
realitet, vil en her kunne bestemme 
ulike tiltak som vil ha stor betydning 
for fastlegenes arbeidssituasjon. 
Samtidig skal dette ikke være en ny 
forhandlingsarena mellom partene. 
Legeforeningen er derfor ikke part 
i helsefellesskapene, og dermed er 
heller ikke de tillitsvalgte representert. 
Dette gir utfordringer rundt hvordan 
en kan sikre seg legitimitet hos 
fastlegerepresentantene.

En kan trygt si at det har vært en del 
diskusjon rundt dette temaet. Flere 
samhandslingssjefer i helseforetak 
kunne godt tenke seg å bruke sine 
praksiskonsulenter som fastlegere-
presentanter. Dette uten å ha i mente 
at dette er leger som er formelt ansatt 
og i linja i helseforetaket, og sånn sett 
ikke har noe ansvar overfor fastlegene 
i kommunene. Kommunene og KS på 
den annen side, har uttrykt ønske om 

å bruke kommuneoverleger, gjerne 
kombileger, som fastlegerepresentan-
ter – da «disse kjenner kommunenes 
organisering, utfordringer og behov 
godt». Disse synene kom blant 
annet klart fram i et møte mellom 
Regionutvalg Vest, KS og Helse Vest 
HF i 2021.

Fastlegene, og deres fagorganisa-
sjon Allmennlegeforeningen og 
faglige forening Norsk Forening for 
Allmennmedisin, kunne selvsagt ikke 
stille seg bak den måten å utpeke repre-
sentanter på. Etter ganske omfattende 
lobbyvirksomhet og diskusjoner, klarte 
KS og Legeforeningen å bli enige om 
en veileder om fastlegers deltakelse 
i helsefellesskap (https://www.lege-
foreningen.no/contentassets/075aa-
1795e1e418ead8fe56d24d9349e/
veileder-fastlegerepresentasjon-i-hel-
sefellesskap.pdf). Her anbefales det 
blant annet at fastlegerepresentanter 
utpekes av legenes samarbeidsutvalg 
(LSU). Det presiseres at også praksis-
konsulenter og tillitsvalgte kan velges 
til helsefellesskap – men at de i så fall 
må være obs på sine hatter og at de 
da velges ut fra sin rolle som fastlege 
og ikke som praksiskonsulent eller 
tillitsvalgt. Det anbefales at en velges 
for en tidsbegrenset periode på inntil 
4 år. 

Det forutsettes at fastlegene gjennom 
dialog med allmennlegeutvalg (ALU) 
og LSU i de deltakende kommunene 
skaffer seg tilstrekkelige rammer og 
avklaringer. 

Veilederen gir også anbefalinger rundt 
tid til saksforberedelser, honorering og 
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mulighet for fritak fra kommunale oppgaver for fastleger 
som sitter i helsefellesskap.

Hvordan fungerer dette in real life (IRL)?
Som med så mange andre nyvinninger som kommer 
ovenfra og ned, har det vist seg utfordrende å få ting til å 
fungere etter planen IRL. Som nevnt over, er ikke helse-
felleskap oppe og går skikkelig i Helse Stavanger enda. På 
seinsommeren 2021 tok Rogaland Legeforening initiativ 
til et møte mellom ALU-lederne i de ulike kommunene, 
for å kunne finne representanter til helsefellesskapene. 
ALUene i kommunene hadde fått i oppdrag å komme med 
kandidater på forhånd. Det var stort manne- og kvinnefall 
til dette møtet, og særdeles få av ALUene hadde foreslått 
representanter. En endte opp med å velge 3 fastlegerepre-
sentanter, mens en trengte minst 7.

Mens ALUene jobbet videre med saken, tok flere kommu-
ner i Sandnes- og Jærenområdet tingene i egne hender, 
og pekte ut fastlegerepresentanter til nivå 3, etter eget 
forgodtbefinnende.

Det blir spennende å se hvor veien går videre med helsefel-
lesskap, ikke minst når det gjelder å sikre at fastlegene opp-
fatter sine representanter som nettopp sine representanter.

Illustrasjon: regjeringen.no
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Epikriser 
– krav i lovverket

Epikriser er eit viktig arbeidsverktøy 
for legar, og ein viktig kommunika-
sjonskanal mellom ulike aktørar i 
helsetenesta. Bruken av epikriser 
er godt innarbeid i mange delar av 
helsetenestene, men er og regulert 
i helsepersonellova. 

I helsepersonellova § 45 a fyrste ledd 
står det: 

Pasienten bør gis anledning til å opplyse 
hvem epikrise skal sendes til. Med mindre 
pasienten motsetter seg det, skal det 
ved utskrivning fra helseinstitusjon 
oversendes epikrise til innleggende 
eller henvisende helsepersonell, til det 
helsepersonellet som trenger opplysnin-
gene for å kunne gi pasienten forsvarlig 
oppfølging, og til pasientens faste 
lege. Det skal også sendes epikrise ved 
poliklinisk behandling eller behandling 
hos spesialist.
Etter lova er epikrise definert litt vidare 
enn slik me ofte tenker på det, også 
polikliniske notat og liknande kjem 
inn under definisjonen. 

Å sende epikrise er altså i mange tilfelle 
ei plikt. Men opplysingane er sjølvsagt 
underlagt teieplikt, og lovteksta viser 
at det er samtykke som gjev unntak frå 
denne. Må ein då innhente aktivt sam-
tykke før ein sender epikriser? Nei, sam-
tykket er implisitt. I Helsedirektoratet 
sine kommentarar til føresegna står det 
«Etter bestemmelsen er det ikke krav om 
samtykke fra pasienten før epikrisen 
blir sendt.» Det er altså berre dersom 
pasienten sjølv ber om at epikrise ikkje 
blir sendt, at ein ikkje skal gjera dette. 
I lovteksta står det og kven som skal 

få epikrise: innleggande/tilvisande 
helsepersonell, fastlegen og helseper-
sonell som treng det for å gje forsvarleg 
behandling. I mange tilfelle vil alle 
desse rollene peike til same fagperson: 
fastlegen. Men dersom pasienten 
til dømes vart innlagt frå legevakta, 
skal både legevaktslegen og fastlegen 
få epikrise. Det er og verdt å merke 
seg at både mottakar og avsendar av 
epikrise er omtalt profesjonsnøytralt, 
og gjeld dermed også andre grupper 
helsepersonell der det er aktuelt. 

Kva med epikriser frå legevakt til 
fastlegen? Frå lovteksta er det nok 
ikkje grunnlag for å seie at plikta til 
å sende epikriser gjeld på legevakt. 
Men epikriser frå legevakt er omtalt 

i Helsedirektoratet sin vegleiar for 
legevakt og legevaktsentral. Der står 
det: «For å sikre god oppfølging av 
pasienten bør legevaktslegen sende kopi 
av legevaktnotat/epikrise til pasientens 
fastlege så snart som mulig med mindre 
pasienten motsetter seg dette.»

Oppsummert er det plikt til å sende 
epikrise til henvisande lege og fastlege, 
med mindre pasienten aktivt bed om at 
dette ikkje blir gjort. Epikriser er viktige 
både for å formidle viktig informasjon 
for vidare oppfølging, og som grunnlag 
for læring og fagleg utvikling.

Andre Neset 
Fylkeslege
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Med fokus på forsvarlighet

Jeg har den siste tiden vært del av en 
arbeidsgruppe i Yngre legers forening 
(Ylf) som har sett på forsvarlighet i 
legers arbeidshverdag. Vi ser at legers 
arbeidshverdag er i kontinuerlig end-
ring med stadig økende forventninger 
og arbeidsbelastning. Vakter som 
en gang i tiden har vært forsvarlige 
og balanserte med tanke på hviletid 
og oppgaver har nå endret seg med 
økte krav til hva som skal utføres på 
nattestid, ofte med for lite hviletid og 
for høy belastning som konsekvens. 
Utviklingen kan også øke arbeidsbe-
lastningen på dagtid, med en ubalanse 
mellom ressurser og arbeidsoppgaver 
som resultat. Arbeidsgruppens mål har 
vært å utarbeide en rapport om temaet 
forsvarlighet som skal presenteres på 
Ylf sitt ekstraordinære landsrådsmøte 
i februar. Vi har også forsøkt å samle 
inn og lage verktøy som kan bidra 
konkret i vurderingen av forsvarlighet 
og belastning i arbeidshverdagen. Ifølge 
arbeidsmiljøloven skal det foretas en 
risikovurdering av alle arbeidsplaner 

Mathias Nikolai  
Petersen Hella

LIS Geriatri, SUS 

for å sikre forsvarlighet i arbeidstids-
ordningen. Dette gjøres allerede for 
mange faggrupper på sykehuset, men 
etter vår erfaring i liten eller ingen grad 
for legene. Slike vurderinger bør gjøres 
regelmessig, også av arbeidsplaner for 
legene.

Jeg har tatt en prat med min kollega hos 
statsforvalteren – konstituert fylkeslege 
Andres Neset om temaet forsvarlighet 
for å lære mer om hva statsforvalteren 
legger i dette begrepet og hvordan de 
går frem når de gjør tilsyn.  

Hvordan er prosessen når dere 
gjør tilsyn?
«Vi gjør tilsyn på mange forskjellige 
måter. Planlagte tilsyn vil si at en ser 
på et område der en ser at det er risiko 
og det vil da i stor grad handle om en 
virksomhet sin styring og ledelse. 
Mot spesialisthelsetjenesten er det 
både egeninitierte tilsyn, det vil si 
at Statsforvalteren bestemmer seg 
for å gjøre tilsyn, eller landsomfat-
tende tilsyn. Det sistnevnte betyr at 
Helsetilsynet bestemmer et tema for 
et tilsyn- eksempelvis sepsistilsynet 
vi hadde noe tilbake i tid. Det har også 
vært tilsyn vedrørende utlokalisering 
av pasienter for noen år siden – IGP 
pasienter. Statsforvalteren ser i disse 
tilsynene spesielt på om ledelsen følger 
opp risiko på et systemnivå. 
Det de fleste tenker på når vi sier 
tilsynssak er hendelsesbasert tilsyn, 
en hendelse eller et forløp som sees på 
i en konkret tilsynssak. Et eksempel på 
dette kan være en uønsket hendelse, 
eller at det har kommet inn en klage. 
Da ser vi på om det som har skjedd var 
i tråd med helselovgivningen, og det 
vil i de fleste tilfellene handle om en 
forsvarlighetsvurdering.» 

Hvilke grupper tar typisk kontakt 
med dere?
«Den store gruppen som er utgangs-
punktet for tilsyn er pasienter eller 

pårørende. Det store f lertallet av 
saker starter etter klage fra enten 
pasient eller pårørende. Finnes for 
øvrig mange mindre kilder, e.g. var-
selordninger som varsel om alvorlig 
hendelse som går til Helsetilsynet, 
eller varsel fra helsepersonell, ano-
nyme varsel eller saker som kommer 
opp i media. Spesialisthelsetjenesten 
har en plikt til å varsle i saker der 
ting har gått galt, dette er regulert i 
spesialisthelsetjenesteloven.»

Dersom det er aktuelt i en sak, 
hvordan går dere frem når dere 
vurderer forsvarlighet?
«Vi prøver først å få etablert et faktum, 
altså hva som har skjedd. Deretter gjør 
vi en normering- altså at vi prøver å 
finne ut hva som er god praksis i 
den situasjonen det er snakk om. Et 
eksempel på dette kan være pasienten 
med brystsmerter. Hva er den gode 
praksisen for utredning og behandling 
av brystsmertepasienten. Vi må videre 
se faktumet opp mot normeringen for 
å se om det som skjedde var i tråd med 
god praksis. Dersom det skjedde avvik 
fra god praksis, må vi vurdere om dette 
avviket var så stort at det innebærer et 
brudd på forsvarlighetskravet. Det vil 
være en hel del avvik fra god praksis som 
likevel ikke er ulovlige. Vurderingen 
ligger i å finne ut hvor store avvik en 
kan akseptere uten at dette er utenfor 
lovens forsvarlighetskrav.» 

Hva legger dere i begrepet 
forsvarlighetsvurdering?
«Når vi snakker om en forsvarlig-
hetsvurdering snakker vi egentlig om 
hvorvidt en praksis er under grensen 
for uforsvarlighet. Vi ser på forsvarlighet 
som en kontinuerlig variabel, men i en 
forsvarlighetsvurdering konkluderer vi 
dikotomt: forsvarlig eller uforsvarlig. I 
sin reneste form er vurderingen slik 
den er beskrevet. I helseregelverket 
er det flere forsvarlighetskrav og det 
handler om hvem som har plikten Andres Neset. Foto: privat



til å gi forsvarlig helsetjeneste. Dette 
kan gjelde både det enkelte helseper-
sonell samt virksomheten. Hvis vi tar 
utgangspunkt i helsepersonelloven 
sitt forsvarlighetskrav så er dette godt 
formulert. Det står at arbeidet skal være 
utført etter krav til faglig forsvarlighet, 
slik som kan forventes utfra personellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig. En vil eksem-
pelvis forvente noe annet når en lege 
vurderer en pasient hjemme i en mørk 
leilighet enn hvis legen tar imot den 
samme pasienten på kontoret. Dette 
kan også innebære at en vil ha ulike 
forventninger til en LIS1 og en overlege 
i gitte situasjoner.»  

I hvilken grad arbeider dere med/
tar stilling til legers arbeidstid og 
forsvarlighet?
«Først og fremst er det viktig å påpeke at 
det finnes egne forsvarlighetsbestem-
melser i AML, det vi jobber med er bare 
helsefaglig forsvarlighet. Arbeidsmiljø 
ligger innunder Arbeidstilsynet sin 
myndighet. Arbeidssituasjon vil 
imidlertid kunne ha betydning for den 
medisinskfaglige forsvarligheten. Vi ser 
nok ikke så ofte på dette i seg selv, men 
i konkrete saker hvis vi får informasjon 
om at denne type forhold har vært av 
betydning vil dette kunne inngå som 
momenter i forsvarlighetsvurderingen 
vi gjør. Hvis det i enkeltsaker eksempel-
vis kommer informasjon om samtid-
hetskonflikter, ekstra travle vakter eller 
helsepersonell som blir pålagt å gå lange 
vakter kan dette være relevant som et 
moment i vurderingen av forsvarlighet.» 

Hvordan tar dere stilling til dette?
«Det er mange måter å gjøre dette på. Vi 
kan reise ut til sykehuset og snakke med 
folk. I de fleste saker ber vi om infor-
masjon fra helsepersonellet som har 
vært involvert i den aktuelle saken. Vi 
er avhengige av å få gode opplysninger 
fra ledelse og involverte personell. Vi 
bruker nesten alltid pasientjournalen, 
og i tillegg andre skriftlige kilder, slik 
som for eksempel avviksmeldinger og 
rutiner.» 

Snakker dere med tillitsvalgte 
overordnet angående 
arbeidsforholdene i en avdeling?
«Jeg er ikke kjent med at vi har gjort 
dette, men det er heller ikke noe i veien 
for at vi kunne ha gjort dette dersom det 
er relevant i en konkret sak.» 

Er vurdering av 
arbeidsbelastning, arbeidstid og 
hviletid elementer som inngår i 
et tilsyn?
«Vi pleier ikke å spørre direkte om dette, 
men hvis vi får opplysninger om at dette 
har vært av betydning kan vi se på dette. 
Slik forsvarlighetsbestemmelsene er 
utformet har alt helsepersonell krav 
om å gi forsvarlig helsehjelp, men virk-
somheten har krav om å tilrettelegge 
for dette. Hvis eksempelvis for dårlig 
bemanning viser seg å ligge til grunn for 
en feil vil det være et virksomhetsansvar 
som skyldes rammeforholdene som 
ligger til grunn. Da vil dette kunne 
frita enkeltpersonell for ansvaret i en 
gitt situasjon. I de aller fleste saker 
fra sykehus ser vi på virksomhetens 
ansvar.» 

Hvordan definere dere i så fall 
pauser og hviletid på vakt? 
Varighet? Omgivelser etc?
«Vi har egentlig ikke noen definisjon 
av dette. I den grad vi ville sett på 
dette ville vi brukt de grensene som 
fremgår av AML, avtaleverk eller som 
Arbeidstilsynet bruker.» 

Hvordan spiller de utvidede 
vernebestemmelsene til legene 
inn i deres vurderinger?
«De spiller ikke inn i seg selv, men i den 
forstand at arbeidstiden og vaktvarig-
heten har innvirkning på helsehjelpen 
som blir gitt og forsvarligheten i den. 
Dette er ikke noe vi vurderer isolert 
sett.» 

Hvilke forutsetninger ligger til 
grunn for at leger skal få kunne 
gå 16 timers vakter forsvarlig i 
deres øyne?
«Dette er ikke lett å svare konkret på. Jeg 
tenker at hvis en ser vekk fra arbeids-
rettslige og arbeidsmiljømessig faktorer 

så tenker jeg at vaktlengdes betydning 
for forsvarlighet vil avhenge veldig av 
resten av arbeidssituasjonen. I ett slik 
resonnement kan en vaktlengde på 14 
timer på et sykehus være for lang, mens 
på et annet sykehus kan 24 timers vakt 
være forsvarlig, altså når vi snakker om 
helsefaglig forvarlighet. Det kommer da 
an på om du har tid til å ta hånd om de 
arbeidsoppgavene du har, tid til å hvile, 
spise med mer.» 

Hvordan kan dette eventuelt 
måles eller følges opp?
«Dette er på en måte en svakhet med 
måten vi jobber på i denne sammen-
hengen. Når vi kommer inn er det i stor 
grad allerede skjedd noe- noe har gått 
galt. Det er svært viktig at slike forhold 
blir vurdert fra arbeidsgiver sin side, i 
samarbeid med arbeidstakerne. Dette 
forutsetter i betydelig grad at arbeidsgi-
ver gjør gode vurderinger knyttet til sine 
ansatte og deres arbeidsbetingelser. 
Dette ansvaret ligger opplagt hos 
arbeidsgiver. Vi må i noen grad for-
utsette at de gjør slike vurderinger. 
I den grad det meldes om avvik eller 
bekymringer fra ansatte forventer vi 
at dette tas på alvor og undersøkes av 
arbeidsgiver.» 

Med utgangspunkt i det vi har 
snakket om nå, finnes det saker 
der dere skulle ønske at dere var 
kontaktet før?
«Generelt ser vi at mange helseper-
sonell har ganske høy terskel for å 
melde bekymring, tror dette gjelder 
både internt i egen organisasjon og til 
tilsynsmyndighet. Dette gjelder også 
varselordningen til Helsetilsynet der vi 
ser at det er en hel del saker som burde 
blitt meldt som ikke er det. Jeg tenker 
det er veldig viktig å utvikle en kultur 
der en tar feil på alvor og prøver å lære. 
Noen er gode på dette, men mange har 
rom for å jobbe bedre med dette. Det er 
en del saker vi gjerne kunne fått før og 
noen saker vi aldri får. Generelt tror jeg 
at det å jobbe for en åpenhetskultur har 
enormt stor betydning for kvaliteten og 
pasientsikkerheten i helsetjenesten.» 
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Medlemskartlegging Rogaland legeforening 2021 

Innledning
Et av hovedmålene for styret i perioden 2019-2021 (1) var 
å få flere engasjerte medlemmer i hele Rogaland: “Flere 
engasjerte medlemmer vil gi positive ringvirkninger på 
øvrige mål for perioden, samt styrke fellesskapsfølelsen 
innad i lokalforeningen. Styret ønsker å skape engasjement i 
hele fylket”. Det ble derfor bestemt at det skulle gjennomføres 
en spørreundersøkelse med mål om å “lodde stemningen” 
blant alle medlemmene. Høsten 2020 ble det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe i styret som bestod av Dag-Helge Rønnevik, 
Andres Neset og Torgeir Gilje Lid. Det ble utarbeidet en 
nettbasert spørreundersøkelse (Questback) med teknisk 
støtte fra Legeforeningen sentralt. Undersøkelsen ble testet 
ut i en pilotgruppe før den ble sendt ut til alle medlemmer 
våren 2021. Det ble sendt ut to purringer. 

Resultat
Undersøkelsen ble sendt ut via medlemsregisteret til 2213 
medlemmer, hvorav 685 personer svarte. Dette ga en 
svarprosent på rundt 30 %, noe som er ganske bra, ifølge 
ressursperson i Legeforeningen som hadde erfaring fra 
andre liknende undersøkelser. 

Del 1) Avkrysningsspørsmål
Ca. 2/3 av respondentene var sykehusleger og 1/3 fra kom-
munene, mens ti prosent var kategorisert som “andre”. I 
denne gruppen oppdaget vi at det var mange pensjonister. 
Det var bra aldersfordeling på de tre gruppene 20-40, 41-60 
og 61 +, henholdsvis 36, 39 og 24 %. 60 % av de som svarte 
var fra Stavangerregionen, 20 % Haugalandet og 10 % Jæren. 
Noen få kom fra Ryfylke og Dalane, som vist i figuren under:

Dag-Helge Rønnevik 
Varamedlem Rogaland  
legeforening
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4. I hvilken region i Rogaland ligger ditt arbeidssted?

58.8%

21.0%

2.2%

11.2%

0.6%

5.6%

0.6%

Stavanger (inkl tidligere
Rennesøy/Finnøy)

Haugalandet Ryfylke Jæren Dalane Annet Vet ikke
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pr
os

en
t

Navn Prosent
Stavanger (inkl tidligere Rennesøy/Finnøy) 58,8%
Haugalandet 21,0%
Ryfylke 2,2%
Jæren 11,2%
Dalane 0,6%
Annet 5,6%
Vet ikke 0,6%
N 680

 
 

Figur1

Deltakelse på aktiviteter i regi av Rogaland legeforening
80 % av deltakerne hadde ikke deltatt i noen lokalforenings-
aktiviteter det siste året. Omtrent ingen hadde spilt inn 
saker til styret. De ulike aktivitetene er vist i tabell 1 under: 

Kjennskap til hovedstyrets arbeid
Kjennskapen til hva hovedstyret jobber med var relativt 
liten da 80 % var på nedre halvdel av skalaen der 1 var svært 
dårlig og 6 var svært bra: 

Hvor viktig er lokalforeningen for deg?
På spørsmål om hvor viktig lokalforeningen var for respon-
denten var det et noe jevnere resultat med samling rundt 
midten av samme skala (1 = svært lite viktig, 6 = svært viktig):

Hvilke oppgaver bør lokalforeningen engasjere seg i?
Kollegastøtte, bistand til tillitsvalgte og helsepolitiske 
saker skåret høyest på hva medlemmene mente lokal-
foreningen bør være engasjert i (Tabell 2). I andre enden 
av skalaen fant vi sosiale arrangementer og utgivelse av 
Syd-Vesten. Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 
1 er svært lite viktig og 6 er svært viktig(se neste side).  

Tabell 1
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6. Hvilke aktiviteter i tilknytning til lokalforeningen har du deltatt på i løpet av det siste året?
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Årsmøte 3,2%
Medlemsmøte med faglig innhold 3,5%
Sosialt arrangement 3,1%
Har hatt verv i styret eller en av kurskomitéene 2,9%
Bidratt med tekst til medlemsbladet Syd-Vesten 2,1%
Har spilt inn saker til styret 0,9%
Lest referat fra styremøtene 5,4%
Har vært tillitsvalgt i en yrkesforening 6,2%
Andre aktiviteter 4,0%
Ingen 79,8%
N 679
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Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært dårlig og 6 er
svært god.

8. Hvor god kjennskap vil du si du har til arbeidet som gjøres i lokalforeningen?
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Figur2
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Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært lite viktig og 6 er svært viktig.

9. Hvor viktig vil du si at lokalforeningen er for deg som lege?
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Syd-Vesten - papir eller digitalt?
I spørsmålet om Syd-Vesten skal være fortsette som papirblad 
eller gå over til digital løsning var medlemmene ganske 
delt. 38 % mente vi bør fortsette med papirversjon som i 
dag, 52 % ønsket seg en ny digital løsning, mens 10 % svarte 
«jeg vet ikke». 

Del 2) Forslag til andre kanaler eller virkemidler 
(fritekst)

Sosiale medier
Sosiale medier ble nevnt av til sammen 46 respondenter: 
Facebook (32), Instagram (6), Snapchat (1), Twitter (1), sosiale 
medier generelt (6). En lukket Facebook-gruppe ble foreslått 
som kanal for å gi innblikk i lokale kurs og aktiviteter med 
både faglig og sosialt utbytte. Der kan man raskt få svar på ting 
man lurer på, og delta i diskusjoner. En annen foreslo en egen 
gruppe for styret og tillitsvalgte, blant annet for å være mer 
samkjørte i forhandlinger med kommunene. Samtidig var det 
flere som ga uttrykk for at det er nok informasjonskanaler, og 
at man til daglig drukner i informasjon. En skrev sågar: «Bare 
unngå Facebook og liknende organisasjoner som soper inn 
medlemsopplysninger». Fire mente at epost er en god måte 
å kommunisere på. 
 
Syd-Vesten
Fem respondenter ga tilbakemelding på at de setter pris på 
medlemsbladet Syd-Vesten. Bladet blir alltid lest, og trykksa-
ker gir tyngde. En foreslo å sende bladet ut som nyhetsbrev, 
slik som med Praksisnytt eller allmennlegeforeningens 
innsatsgruppe under pandemien. En skriver: «Synes egentlig 
Syd-Vesten er ok, dette fordi man etter hvert drukner i spam 
fra div sosiale medier og email». En annen: «Jeg er veldig 
fornøyd med Syd-Vesten! Den leser jeg alltid fullt og helt!».

Mer synlighet
Et medlem pekte på at lokalforeningen blir for usynlig: «Mye 
av aktiviteten i regi av lokalforeningen skjer i Stavanger, og for 
oss på Haugalandet blir det veldig ofte ikke aktuelt å delta på. 
Ønsker flere kurs/aktiviteter/fagsamlinger på Haugalandet. 
Dersom de allerede finnes, er de vanskelig å finne for oss som 
ikke arbeider i helseforetak, men i andre privat/kommersielle 
bedrifter». En annen utfordret styret på å gå mer aktivt ut 

i media med problemområder for offentlig belysning. Det 
kom også inn et konkret forslag om å lage en føljetong der de 
ulike legesentra i regionene kort presenterer seg - personell, 
lokalisering, spesialkompetanse m.m. - illustrert med foto 
eller video.
 
De ekte møtene
Som en motvekt til digitale medier var det medlemmer 
som etterlyste mer personlig kontakt, enten face-to-face, på 
telefon eller face-time. En etterlyste mer nettverksarbeid både 
innenfor faglige spesialiteter, og på tvers av spesialitetsgren-
sene. Og en annen skrev: «Det er en enorm konkurranse om 
oppmerksomheten i hverdagen. Vi oversvømmes av digital 
informasjon. Alternative måter å skape oppmerksomhet på 
er viktige, dette inkluderer særlig fysisk tilstedeværelse». 
Det kom også innspill på at arrangementer som årsmøtet 
med middag og juleforestilling på teater hadde blitt verdsatt. 
 
Pensjonistene
Slik vi så under spørsmålet om medlemmenes arbeidssitua-
sjon, så hadde vi kanskje glemt at mange av medlemmene i 
foreningen er pensjonister. Dette påpekes også her: «Glem ikke 
pensjonistene. Hva med egne møter for dem. For eksempel 
kan det være viktig også for dem som er nærme pensjonering 
å få opplysninger om pensjoner og rettigheter». En annen 
skriver at selv om spørsmålene i undersøkelsen i liten grad 
berører henne, så er det interessant å følge med og kjekt å 
treffe kolleger. 

Del 3) Kommentarer, innspill til saker eller forslag 
til medlemsaktiviteter
Det var stor spredning i temaene medlemmene skrev om, men 
en del ting gikk igjen. For flere tema var det klart motstridende 
syn i kommentarene. 

Syd-Vesten og media
Flere kommenterte at Syd-Vesten er et godt blad, med inter-
essante temaer, mens en mente det bare er for fastleger og en 
at det godt kan legges ned. En ønsket mer fokus på medisinsk 
historie i Syd-Vesten, gjerne en fast spalte der medlemmene 
kan bidra. Noen kommenterte at saker dekket i media som 
foreningen har vært engasjert i har vært positivt, mens andre 
ønsket seg at foreningen skal være en mye tydeligere stemme 
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Svarene er fordelt på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært lite viktig og 6 er svært viktig.

10. Hvor viktig synes du det er at Rogaland legeforening engasjerer seg på disse områdene:
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Være synlige i media i saker om helsepolitikk

Gi praktisk bistand til tillitsvalgte

Organisering av kollegastøtte
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Spørsmål Gjennomsnitt N
Arrangere medlemsmøter der det faglige er i fokus 4,27 672
Sosiale arrangementer for medlemmene 3,58 670
Sosiale arrangementer for medlemmene med familie 2,42 673
Jobbe med utgivelser av Syd-Vesten 3,98 675
Arrangere kurs (ved kurskomiteen) 4,74 673
Jobbe med helsepolitiske saker 4,88 676
Være synlige i media i saker om helsepolitikk 4,83 676
Gi praktisk bistand til tillitsvalgte 5,00 672
Organisering av kollegastøtte 5,14 676
Samarbeide med annen lokalforening ved aktiviteter som berører medlemmer i helseforetak på tvers 
av lokalforeninger

4,37 672

 
 
Tabell 2
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i media, f.eks om rekrutteringssituasjonen i kommunene. 

Grensesnittet primærhelsetjeneste og sykehus
Mange hadde et ønske om mer og bedre samarbeid, og 
flere foreso faglige møter mellom sykehusspesialister og 
fastleger. En del kommenterte at foreningen fokuserer for 
mye på fastlegene, og er at foreningen er mest for dem. Noen 
mente at fastlegene må styrkes overfor helseforetakene, og 
en ønsket at fastlegenes sak overfor helseforetakene skal 
tales av ‘personer valgt av oss og ikke ansatt og lønnet av 
helseforetakene’. En ønsker bedre samarbeid mellom fastleger 
og BUP. Noen ønsket mer fokus på organisering av helsetje-
nesten, og en mente foreningen bør arbeide ‘for avvikling av 
helseforetaksmodellen i spesialisthelsetjenesten dominert 
av New Public Management’. En var kritisk til ‘‘planer om 
storstilt oppgaveoverføring fra Helse Vest til kommunene’.

Spesialisthelsetjenesten
En ønsket seg mer fokus på ledelse, med møter for leger i 
lederstilling og lederutvikling på tvers av helseregioner. Andre 
ønsket mer fokus på LIS i sykehus og på små spesialiteter. Noen 
pekte på utfordringer med ny organisering av avtalespesialis-
ter i psykiatri og psykologi og manglende mulighet for direkte 
henvisning, og på trakassering og mobbing i spesialisthelse-
tjenesten. En mente foreningen bør engasjere seg i SUS2024, 
som vil påvirke både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
En mente foreningen bør drive oppsøkende virksomhet, og 
arrangere faste allmøter på sykehusene, halvårlig eller årlig, 
fordi det er en del frustrerte leger på sykehuset. 

Fastlegeordning
Mange ønsket at foreningen skal ha mer fokus på ‘å redde 
fastlegeordningen’ og på rekruttering av nye fastleger. En 
ønsket mer fokus på arbeidsforhold ved næringsdrift. 

Geografi
Mange mente foreningen ikke er for nord-fylket.

Alder
Flere ville ha mer fokus på det å fortsette å jobbe etter fylte 70 
år. En mente at det ikke er samsvar mellom ønsket om at flere 
skal stå i jobb lenger, og vanskelighetene med å jobbe lenge 
pga. begrensninger på avtale/ansettelse og helseattest. Noen 
pekte på utfordringen med rekruttering i kommunene pga ‘et 
stort antall leger blir for gamle/ikke orker mer/ikke vil mer’. 

Fagforening
Flere kommenterte at foreningen må være mer fagforening, 
og en ønsket ‘tydeligere organisering og kommunikasjon på 
fagforeningsdelen’. En etterlyste mer fokus på lønnsvekst, 
mens en annen ville ha mer fokus på likestilling. En pekte på 

behovet for ‘arbeidsforhold som er forenlig med et familieliv 
slik folk flest har i samfunnet’. En foreso at RLF bør holde 
løpende oversikt over rekrutteringssituasjonen i kommunene 
og få det fram i media, og se på plassmangel i nytt sykehus 
og utfordringer med framtidig pandemi. En påpekte at det 
var vanskelig å være engasjert i foreningen med utenlandsk 
opprinnelse pga språk og kultur, og at vedkommende fortsatt, 
etter å ha blitt godt etablert her, ‘kjenner på at jeg ikke klarer 
å identifisere meg med det som foreningen engasjerer seg i’. 

Faglig og sosial aktivitet
Flere ønsket mer faglige og sosiale møter, en del pekte konkret 
på teater for familien før jul og på legefesten som viktige 
arrangement. Noen ville ha flere aktiviteter hvor familie 
er inkludert, en ønsket seg faglig møte med ‘en solid dose 
sosialt samvær til følge’, og la til ‘uten familie’. En ønsket seg 
mer felles aktiviteter for småbarnsforeldre med fokus både 
på aktivitet og samvær, og tema relatert til både legerolle og 
familie. Noen foreslo at RLF burde arrangere fest/markering 
når pandemien er over. 

Diskusjon og konklusjon
Undersøkelsen er gjennomført under en pandemi med 
redusert sosial kontakt og unormale forhold hva gjelder 
normale aktiviteter og kurs. Den må derfor tolkes forsiktig. 
Undersøkelsen kan indikere at medlemmene har begrenset 
kunnskap om hva lokalforeningen holder på med, samtidig 
som de opplever den som ganske viktig. Kommentarene 
i fritekstdelen gir ingen entydige svar - medlemmene har 
ulike ønsker og meninger om hva som er viktig for dem. Like 
fullt gir de verdifull informasjon som har gitt styret bedre 
innsikt i medlemmenes ønsker og behov. Undersøkelsen 
ble presentert på årsmøtet 2021 og peker på følgende mulige 
satsingsområder:

• Vurdere nye måter å nå ut til medlemmene på
• Bistand til tillitsvalgte
• Styrke/opprettholde 

kollegastøtteordningen
• Skape mer aktivitet for medlemmene
• Bli mer synlig i nordfylket
• Huske på gruppen av pensjonerte leger som fortsatt er 

aktive i foreningen
• Vurdere flere tiltak for å styrke samarbeidet mellom syke-

husleger og fastleger
• Være oppmerksom på inkludering av leger med utenlandsk 

opprinnelse

Mvh arbeidsgruppa
Dag-Helge Rønnevik
Torgeir Gilje Lid
Andres Neset

Referanser:
1. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/rogaland/om-oss/malsettinger/ 
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5 Fastleger på Sandtangen Legesenter

Hassan Khan Ahmed

Torunn Ree

Ingvild Lohne Frøyen 

1. Dersom jeg ikke var blitt lege, 
ville jeg ha forsøkt å bli lege til det 
siste. For meg er alle andre yrker 
sekundære uten at en enkel står 
som sikker nummer 2.
2.  Forskning (skriver PhD) når fri for 
fastlegejobben som er en fin avveksling 
fra klinikken.
3. Det givende er å følge pasienter over lengere tidsperi-
ode og utfordrende er å ha det komplette oppfølgingsan-
svar til enhver tid som samtidig er spendende.
4. Trommer er absolutt første valg. Athan har absolutt 
den smukkeste lyrikk noensinne etter min mening, og er 
på repeat når jeg skal høre noe veldig smukt.
5. Jeg håper det er mange kyllinger på den øde ø jeg evt 
havner slik at jeg kan lage «chicken korma» hverdag.

1. Då ville eg studert språk og 
endt opp som lærar.
2. Aller helst vil eg ut i naturen, 
gjerne til fjells.
3. Det mest givande er møta med 
pasientane og å få følge dei over tid. 
Det mest utfordrande er for tida å få 
fleire kolleger til dette kjekke yrket! 
4. Piano. Har fem års erfaring på lågt nivå.  Den siste som 
gjekk på repeat var House by the Sea av Moddi. 
5. Salat. Uendelege varasjonar. Men mogleg lammelår 
hadde vore meir taktisk med hensyn til næringsinnhaldet 
som trengst på ei aude øy.

Torbjørn Mosdøl
1. Fotballmanager i Premier league
2. Vere håndball- og fotballtrenar 
for ungane på Kåsen, sjå 
fotball-kampar (på TV) , trene og 
lese bøker.
3. Det å få den æra og gjerne ha 
3-4 generasjonar i same familien på 
pasientlista og følgje dei gjennom gleder og sorger som 
livet gjev, er utan tvil det mest gjevande med å jobbe som 
fastlege. Det mest utfordrande er å føle at du kan hjelpe ein 
pasient som har behov for det, men at du likevel ikkje klarar 
å kome i posisjon til å kunne hjelpe dette med-menneske. 
4. Slagverk. Eg likar at ting gjeng i takt. «Master of Puppets»
5. Kona sin indiske kyllling-rett

Margunn Obrestad

1. Farmasøyt, eller noe innen 
idrett
2. Lese ei god bok
3. Variasjonen ved yrket og 
å følge pasienter over tid. 
Nattarbeid
4. Piano. Liker variasjon, spiller ikke 
sanger på Repeat. 
5. Fisk og en god salat. 

1. Lett. Inflytelsesrik influenser. 
Eller hoffreporter. Eller kanskje 
jobbet på Freia/Nidar med å 
utvikle nye typer sjokolade.
2. Har begynt å spille tennis 
sammen med Arezo Kanani og 
Ingvill Lyslo og kan anbefale det på det 
varmeste selv om jeg taper stort sett hver gang. En perfekt 
måte å ta ut aggresjon på og glemme alt annet. Ellers 
spise ute, da slapper jeg av.
3. Fastlegejobben er utrolig variert problemløsning 
der man må forholde seg til intrikate medisinske 
problemstillinger, levd liv, fastgrodde handlingsmønstre, 
relasjoner, kulturelt bakteppe, forventninger fra 
samfunn og mye mer. Det gjør det stort sett til verdens 
beste jobb, men noen ganger så krevende at man bare vil 
gjemme seg på do.
4. Triangel eller ukelele. Ekstremt vanskelig valg. Delt 
mellom Talking Heads ’This must be the place’ og HAIM 
’3 am’
5. Vanskelig. Kan man få lov til å variere med retten? 
Finnes jo veldig mange typer pizza. Eller lasagne? Tror 
det blir pizza.

1. Hva hadde du gjort i livet dersom du ikke 
var lege?
2. Hva gjør du aller helst på fritiden når du 
skal flykte fra tilværelsen som fastlege?
3. Hva er det som er mest givende med 
å jobbe som fastlege? Hva er mest utfor-
drende?

4. Hvis du skulle spilt i et band, hva ville 
vært ditt instrument? Og hvilken sang 
spiller du på repeat dersom du hører på 
musikk?
5. Du er strandet på en øde øy og får bare 
ta med deg en middagsrett som du må 
spise på ubestemt tid, hva ville dette vært?

Åsmund Heggheim 
Fastlege
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Kliniske emnekurs er en forutset-
ning for at fastleger skal kunne 
oppnå og beholde spesialitet i 
allmennmedisin. Kurskomitéen i 
Fonnaregionen gjennomførte i 2019 
en kartlegging blant medlemmene 
som blir brukt i arbeidet med å plan-
legge og arrangere nye kurs. 

Innledning
Det legges ned mye arbeid i å arrangere 
emnekurs som er nødvendig i den 

Hva slags kurs skal vi arrangere? 
En undersøkelse fra Fonnaregionen i 2019

Dag-Helge Rønnevik 
Varamedlem Rogaland  
legeforening

allmennmedisinske spesialiseringen. 
Kurskomiteen for Fonnaregionen er 
underlagt Rogaland legeforening, ble eta-
blert i 2016, har hovedsete i Haugesund 
og ledes av allmennlege Stein Roar 
Kringeland. Per i dag består komitéen 
av 6 medlemmer som har månedlige 
møter med mål om å arrangere kliniske 
emnekurs ca. en gang i halvåret. 

Fonnaregionen kan grovt sett deles 
inn i Haugalandet, Sunnhordland, 
Hardangerregionen og deler av 
Ryfylke (Suldal og Sauda) som vist 
på bildet under. Det er til sammen 
16 kommuner med rundt 180.000 
innbyggere i Fonnaregionen. Det er 
en ekstra utfordring for kurskomitéen i 
Fonnaregionen å nå ut til sin målgruppe 

ettersom legene i nedslagsfeltet er fordelt 
på to lokalforeninger.

Metode og materiale
Vinteren 2019 ble det gjennomført en 
nettbasert spørreundersøkelse om kurs i 
regi av kurskomitéen for Fonnaregionen. 
Vi lagde undersøkelsen selv med google 
skjema og stilte spørsmål som skulle 
belyse hvilke typer kurs medlem-
mene ønsket seg, både med tanke på 
innhold/tema og form/organisering. 
Undersøkelsen ble gjennomført med 
administrativ støtte fra organisasjons-
sekretærene i Rogaland og Hordaland 
legeforening. 

Resultater
Det kom inn 106 svar. Det var en liten 

Fonnaregionen tilsvarer samme nedslagsfelt som Helse Fonna og utgjøres av 18 kommuner fordelt på fire ulike regioner og to 
fylker, med til sammen ca. 180.000 pasienter. Helse Fonna er eit lokalt helseforetak eigd av Helse Vest RHF. Det består av tre 
somatiske sykehus i Haugesund, Stord og Odda, et psykiatrisk sykehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter 
(Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjoner. 
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Antall 
kryss 

Organkurs Temakurs 

20 + Hud (38) 
Gyn/obs (33) 
ØNH (31) 
Revmatologi (30)   
Øye (30) 
Nevrologi (23) 
Hjerte/kar (21) 

Småkirurgi (38) 
Kognitiv terapi (37) 
Hverdagspediatri (34) 
Smertemedisin (33) 
UL i allmennpraksis (32) 
Farmakologi (23) 
 

10-19 Hematologi (19) 
Psykiatri  (16) 
Lunge (14) 
Bryst/endo (13) 
Mage/tarm (11) 
Onkologi (10) 
Urologi (10) 
 

Geriatri (19) 
Akuttmedisin (17) 
Takster/normaltariff (14) 
Drift av legekontor (14) 
Fysisk aktivitet som medisin (14)  
Motiverende intervju (14) 
Infeksjonssykdommer (12) 
Forebyggende medisin (11) 

1-9  Trygdemedisin (8) 
Kvalitetsarbeid (8) 
Kurs med anledning til refleksjon over legerollen og 
samfunnsutviklingen (6) 
Folkehelse (6) 
Helsefremmende teorier og metoder (salutogenese) (5) 
Genetikk (4) 
Migrasjonshelse (4) 
Sosiale ulikheter i helse (4) 
Forskning (3) 
Alderspsykiatri (2) 

 
 
 
Tabell 1: Oversikt over hvilke kurs medlemmene ønsker seg med antall stemmer i parentes. 
Merk at det var mulig for respondentene å sette flere kryss. Resultatene er delt inn i 
organkurs og temakurs.  
 

Oversikt over hvilke kurs medlemmene ønsker seg med antall stemmer i parentes. 
Merk at det var mulig for respondentene å sette flere kryss. Resultatene er delt inn i 
organkurs og temakurs. 

overvekt av kvinner (58 %), og majorite-
ten var mellom 21 og 40 år (64 %). De aller 
fleste var fastleger (87 %), men det var 
også innslag av blant annet sykehjems-
leger og legevaktsleger. I underkant 
av 30 % av legene oppga tilhørighet til 
Fonnaregionen, resten var fra områdene 
Bergen og Stavanger. 

Tema for kurs
I tabellen har vi delt inn i tre grupper etter 
hvor mange kryss det enkelte kurset fikk, 
samt mellom organkurs og temakurs. 
Hver lege var oppfordret til å sette minst 
tre kryss. Antall kryss varierte fra 1 til   20, 
med et gjennomsnitt på rundt 3-6. Tallet i 
parentes angir antall kryss, ikke prosent. 

Type kurs
Når det gjaldt hvilke typer kurs medlem-
mene ønsket seg var det tydelig av hel-
dagskurs på dagtid på ukedager var det 
foretrukne valget, for eksempel torsdag 
og fredag klokken 08-15 (72). Tilsvarende 
kurs fredag og lørdag var et godt andre-
valg (39). Kun 14 stykker ønsket rent 

ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING MØTEDATOER 2022: 

30. mars: Vårmøte inkl. årsmøte og valg av styre. 
Barnelege/nyfødtlege og professor Ola Didrik Saugstad 
samtaler om «Menneskeverd under press».

Sted: HINNASENTERET, KURS- OG AKTIVITETSSENTER
Adr: Gamleveien 30B, 4018 Stavanger
Kl: 19:30

Silje Thingbø

Fv.: Målfrid Holmaas Bjørgaas, Kari M. Østerholt, Silje Thingbø, Ruth Midtgarden, Ingunn Rørvik. Ikke tilstede: Barbro 
Tvedt Sirevåg
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Rogaland 
legeforening 
i sosiale medier
Rogaland legeforening sine 
kontoer på Facebook og 
Instagram har allerede fått flere 
følgere og det gleder oss stort. 

Til nå har vi brukt kanalene til å 
nå ut til våre medlemmer med 
artikler hvor medlemmer har 
uttalt seg i media, delt saker fra 
Syd-Vesten og delt aktiviteter 
som Rogaland Legeforening har 
deltatt i.  

Vi tar gledelig i mot innspill til 
saker vi kan dele. Om du har et 
tips til oss så kan du ta kontakt 
enten via direktemelding på 
facebook og Instagram eller 
sende mail til post@rogalandle-
geforening.no. 

Følg oss på @rogalandlegeforening 
både på Facebook og Instagram. 

helgekurs lørdag og søndag. Kveldskurs 
klokken 16-21 fire dager på rad (man-
dag-torsdag) var litt mer populært enn 
om det var fire-fem spredte kurskvelder, 
f.eks. hver onsdag i noen måneder (hhv. 
12 og 11 stemmer). Frokostseminar fikk 
ikke spesielt mange avkrysninger (5), 
det gjorde heller ikke alternativet med 
tre kursdager 08-15 spredt over et helt år 
(8). En kommenterte at emnekurs spredt 
over flere ettermiddager utelukker de 
med lang reisevei. En annen: «Synes det 
er best å ha emnekurs på dagtid. Litt av 
poenget med kurs er også et avbrudd fra 
praksis, et pusterom der du lærer og får 
ny inspirasjon og motivasjon. Dersom 
kursene holdes på ettermiddag/helg tror 
jeg utbytte av et kurs blir dårligere; og det 
blir mindre fokus på innhold/det man 
skal lære og mer fokus på kurspoengene 
i seg selv…» 

Arrangørsted
På spørsmål om hvor kursene bør arran-
geres var Haugesund det foretrukne 
valget (51), etterfulgt av Stord (34), Odda 
(15), Bergen (13) og Stavanger (11). Det 
kom flere forslag under «annet», blant 
annet Rosendal, Hotell Ullensvang, 
Bryne, feriesteder som Solstrand Hotell. 
Det kom også kommentarer. En mente 
at det er en fordel at kurs arrangeres på 
flere ulike steder. En annen: «Jeg tror det 
er en fordel at kolleger har anledning 
til å samles i 2 dager og diskutere fag 
og være sosiale sammen. Kurssteder 
hvor flere overnatter på samme sted 
har en fordel i denne sammenhengen». 
En annen kommenterte: «Haugesund, 
Stord, Odda - sentrale samlingssteder 
som er tilrettelagt for kurs». 

Andre forslag kursvirksomhet i 
Fonnaregionen
Det kom inn flere innspill. En mente det 
er viktig å gjøre kurset attraktivt ved å ha 
det på attraktive reisemål hvor man får 
mulighet til å oppleve nye steder samti-
dig. «Legg opp til mulighet for å benytte 
skianlegg, dra på utflukt f.eks båttur, 
havrafting, omvisning på lokalt bryggeri 
etc ila kursdagene». En annen minnet 
om at siste kursdag bør være kort så det 
lar seg gjøre å komme hjem i rimelig tid, 
selv om det er lang reisevei. En ønsket 

valgfrie kostpenger. Og en oppfordret 
til at Legeforeningen må være tydeligere 
på hva kursholderne skal undervise om. 
«Vi trenger undervisning rettet mot 
allmennleger, ikke sykehusspesialister». 
Til slutt kom det en oppmuntring: «Jeg 
synes dere har hatt god kursaktivitet 
med godt faglig nivå de siste år!». 

Diskusjon
Undersøkelsen ga oss et øyeblikksbilde 
vinteren 2019. Resultatene ga en 
relativt tydelig pekepinn både når det 
gjelder tema, type kurs og hvor de kan 
arrangeres. Det er tydelig at det er det 
praksisnære som står på høyest på 
ønskelisten, enten det er organkurs eller 
det vi her har kalt temakurs. Samtidig 
er det verdt å merke seg at det er en viss 
interesse for temaer av mer «filosofisk» 
art, som folkehelse og sosiale ulikheter i 
helse. Det kan være lurt å vurdere hvilke 
tema som kan passe inn i ulike rammer.

Selv om slike undersøkelser ikke gir 
så høy svarprosent, kan de likevel 
gi en viktig pekepinn på hvilke kurs 
medlemmene ønsker seg. Det er trolig 
kurs-interesserte leger som tar seg tid 
til å svare, og i den grad spørsmålene 
gir tydelige svar er det grunn til å tro at 
det kan være representativt for resten 
medlemsmassen. En må likevel huske at 
dette ikke er et statisk bilde, og at priorite-
ringene vil kunne endres etter hvert som  
nye kurs har blitt gjennomført. 

Konklusjon
Undersøkelsen ga oss en god pekepinn 
på hvilke kurs medlemmene våre ønsker 
seg i 2019, samt hvordan og hvor de bør 
arrangeres. Praksisnære emnekurs over 
to dager i arbeidstiden, for eksempel 
torsdag og fredag, er mest etterspurt. 
Resultatene kan være nyttige også for 
andre kurskomiteer når nye kurs skal 
planlegges. 
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Ny avtalespesialist i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer

Vår flotte og dyktige kollega på  
kvinneklinikken, Kristine Kaada, 
overtar praksisen til Rune Mork 
Braut på Sandnes som privat- 
praktiserende spesialist i fødsels-
hjelp og kvinnesykdommer fra  
1. april 2022. 

Hun er født og oppvokst i Stavanger-
området og studerte medisin i Warszawa. 
Etter studiene fullførte hun turnus ved 
Arendal sykehus og i Valle i Setesdal. 
Tilbake i Stavanger jobbet hun først 2 år 
på Avdeling for blod og kreftsykdommer 
før hun skiftet spesialisering til fødsels-
hjelp og kvinnesykdommer. Privat er 
hun gift med en fastlege i Stavanger og 
har 3 barn. 

Hvilket år du var ferdig 
spesialist?
April 2020. Jeg rakk akkurat å få med meg 
det siste kurset (adm. og ledelse) i Tromsø 
i begynnelsen av mars før Norge stengte 
ned. Da jeg kom hjem og tilbake på jobb 
var det rett i karantene (som så mange 
andre på avdelingen) da fødeavdelingen 
stengte, og det var rimelig kaotisk for 
de som var igjen på jobb. Jeg brukte 
karantenen, som da var på hele 14 dager, 
til å ferdigstille og sende inn papirene. 
I ettertid har jeg tenkt så mange ganger 
på at spesialiseringen hadde blitt veldig 
forsinket hadde det ikke vært for at jeg så 
vidt fikk tatt akkurat det kurset. 
 
Er det noen gynekologiske 
problemstillinger som 
interesserer deg spesielt?
Vår spesialitet er veldig variert, og man 
får ofte det mest akutte på vakt (som 

oftest føderelatert), enten man velger 
obstetrisk eller gynekologisk retning. 
Jeg har jobbet mest med bekkenbunn-
spasienter og inkontinensutredninger 
på mine poliklinikker den siste tiden.

Skal du drive praksisen alene fra 
dag 1, eller vil Braut være der en 
periode som overlapp?
Det er ingen senior/junior-ordning som 
er inngått, så det blir ikke noe overlapp.
 
Du overtar nå en etablert 
avtalepraksis innen gynekologi. 
Hvorfor ønsker du å begynne som 
avtalespesialist fremfor å jobbe 
på sykehus?
Selv om jeg regner med at det blir veldig 
travelt så blir det mer familievennlig. 
På sykehuset i min spesialitet går man 
travle tilstedevakter i mange år som 
overlege.  Det er veldig spennende, og 
man får stor mestringsfølelse. Men det 
er klart at fallhøyden er stor hvis noe går 
galt. Jeg skal heller ikke legge skjul på at 
når man er 40+ så er det ikke like lett å få 
sove ut - «på kommando» - under eller 
etter vakt.  

Det å få muligheten til å overta en veldre-
vet avtalespesialistpraksis er jo litt som 
å komme til dekket bord, selv om det er 
en del – både administrativt og faglig – å 
sette seg inn i. Jeg ser frem til å kunne 
styre min egen hverdag i større grad. Det 
føles dessuten godt å fremdeles være en 
del av det offentlige helsevesenet. 
 
Hva kommer du til å savne mest 
med å jobbe på sykehus?
Kollegaene mine, helt klart. Vi har et 
kjempegodt miljø på avdelingen, så det 
blir nok et savn. I tillegg er jo en av for-
delene med å gå vakter mer fri på dagtid, 
det er jo alltid noe som skal ordnes, så det 
vil jeg nok savne.
Er det noen utfordringer rundt det 

å drive privat fremfor å jobbe på 
sykehus?
Helt sikkert – og det skal jeg snart erfare! 

Hvilke tanker gjør du deg om 
å samarbeide tettere med 
fastlegene? 
Jeg håper jo at det har fremstått som om vi 
har samarbeidet med fastlegene også på 
SUS! Men det blir nok litt annerledes og 
tettere kontakt nå, jeg ser frem til det - og 
helt sikkert litt andre problemstillinger.

Hvor kan vi finne praksisen, 
og når er du klar til å ta imot 
henvisninger?
Jeg overtar Brauts tidligere lokaler så 
det blir ingen store forandringer der. De 
ligger sentralt i Sandnes sentrum med 
parkeringsmuligheter og kort avstand 
til tog og buss. I tillegg så er jeg så heldig 
at både jordmor Anita og helsesekretær 
Ingrid fortsetter hos meg. Det vil nok 
bidra til kontinuitet både for pasienter 
og fastleger. De kan henvise til dr. Braut 
frem til min EDI-adresse blir tilgjengelig i 
Norsk Helsenetts adresseregister, 1.april.

Cecilie Fredvik Torkildsen 
Overl. Kvinnekl.  
Sus/Stipendiat UiB
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Kristine Kaada, foto privat
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 
2022
Tid: Nb! Endring i datoer pga pandemien: 26. april, 6. 
september, 18. oktober og 22. november 2022 kl. 12-18
Sted: Arkeologisk museum, Stavanger
Påmelding innen 12.4.22 i skjema på: www.legeforeningen.
no/rogaland
Pris: kr. 3400,- inkl. lett lunsj

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.  
Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. 
Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avde-
lings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 24 
timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- og 
sykehjemsmedisin. 

Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan 
Sudkamp, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink, Khadija Khalifa.

DAGKURS OG KVELDSKURS UKE 39-2022

KVELDSKURS/EMNEKURS I 
PSYKIATRI
Tid: 26.-29.9.2022 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 12.8.22 i skjema på  www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca. kr. 7000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset søkes godkjent med 19  poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av 

retten til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten. Kurset er ett av tre 
kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. Ifølge retningslinjene for 
Fond II anses kurset for å være et delkurs i et sammenhengende 
kursopphold der det gis anledning til å trekkes kun én egenandel 
(ved refusjon av utgifter til kost, reise og overnatting ved deltakelse 
på flere kurs)

PREIKESTOLKURS; EGENOMSORG OG 
STRESSMESTRING
Tid: 9.-10.9.2022
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Påmelding: innen 15.5.22 i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: ca. kr. 4000,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: ca. 30

Godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i 
psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til 
tilleggstakst) i Allmennspesialiteten.

GRUNNKURS C, DEL 2, 
HELSEFREMMENDE ARBEID
Tid: 13.-15.9.2022
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.2022 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca. kr. 5900,- i kursavgift + kostpenger

Grunnkurs C består av et nettkurs tellende med 8 poeng (del 
1), samt 3 vanlige kursdager tellende med 22 poeng (del 2). 

Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse på de vanlige 
kursdagene (del 2). 

DET PLANLEGGES OGSÅ TO DAGKURS UKE 39-2022
Mer informasjon kommer når det er klart.
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KURSKOMITÉEN FOR FONNAREGIONEN, 
ROGALAND LEGEFORENING:

EMNEKURS I KIRURGI 
(GASTROKIRURGI OG UROLOGI) 
28.-29.4.2022
Tid: 28.-29.4.2022 ca. kl. 8.00-15.30
Sted: Scandic Maritim Hotel, Haugesund
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 3900,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i kirurgi videre- og etterutdanningen i allmenn-
medisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).

EMNEKURS I ØNH 3.-4.11.2022
Tid: 3.-4.11.2022 ca. kl. 8.00-15.00/15.25
Sted: Scandic Maritim Hotel, Haugesund
Påmelding: innen 1.9.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca. kr. 4000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i øre, nese, hals-sykdommer til videre- og 
etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) i 
Allmennspesialiteten.

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

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: 
Grunnkurs: Etter 3 uker før kursstart blir ingenting 
refundert.
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Medhum 30 år

I 2021 var det hele 30 år siden 
Medisinstudentenes humanitæraksjon 
(Medhum) ble til. Medhum er en del av 
Norsk medisinstudentforening (Nmf), 
og har siden oppstart samlet inn over 

24 millioner kroner til primærhelse- og 
forebyggende arbeid i lav- og mellomin-
ntektsland verden over. Som Norges 
største studentdrevne humanitærak-
sjon mobiliserer vi et stort antall norske 

Veldedighetsløp i Bergen

medisinstudenter fra universiteter i 
inn- og utland i arbeidet med globale 
helseutfordringer. Medhum har gått 
av stabelen annethvert år siden 1991, 
og i 2022 skal vi sammen med UNICEF 

Van Thanh Luu 
Markedsansvarlig Medhum 
sentralstyret
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Medhum Oslo sin bursdagsmiddag

Amalie Fagerli Tegnander (Leder av Medhum)  med auksjonsobjektene

bidra til at barn i Elfenbenskysten 
(Cote D’Ivoire) får bedre hygiene og 
sanitærforhold på skolene, rent vann 
og trygge oppvekstvilkår. Dette gjøres 
ved å utnytte en av verdens største 
miljøutfordringer: plast! 

30-årsdagen i 2021 måtte selvfølgelig 
feires! Det ble arrangert veldedighetsløp 
i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, 
og det ble samlet inn over 285 000 
kr! I Oslo og Bergen ble det arrangert 
bursdagsmiddag med stor suksess.

Lyst på ski fra Northug, joggesko fra 
Karstein Warholm? 30-årsdagen til 
Medhum ble avsluttet med en nasjonal 
auksjonsuke. Vi har gått hardt ut og 
brukt alt vi har av kontakter, og utover 
det har vi kontaktet alle vi har fått tak 
i. Kjendiser fra hele landet har donert 
ulike objekter, blant annet fikk vi tak i 
drakten til Erling Braut Haaland, ski og 
staver fra Petter Northug, tennis racket 
fra Casper Ruud, joggesko fra Karstein 
Warholm og mye mer! Aksjonen ble 
svært vellykket, og vi klarte totalt å 
samle inn over 56 000 kr! 

Genseraksjonen ble først gjennomført i 
2018, og siden har genseraksjonen blitt 
en del av Medhum. Genserne som vi 
har hatt til nå, har fått mye oppmerk-
somhet fra både kjendiser og politikere 
som ønsker å støtte aksjonen. Årets 
aksjonsgenser er under produksjon, 
og vi i Medhum gleder oss enormt mye 
til å vise dere den!

Til tross at vi står midt oppi en pan-
demi, håper vi å kunne sette en ny 
innsamlingsrekord! 
Nå nærmer aksjonsuken seg sakte men 
sikkert, og de siste brikkene legges på 
plass. Vi vil gjennomføre en rekke 
arrangementer utover våren og frem 
mot aksjonsuken i september for å være 
synlige, samle inn penger og ha det gøy 
sammen. Vi håper dere vil være med på 
reisen mot tidenes innsamlingsrekord!
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Etter snart to lange år med pandemi er det 
endelig klart for landsstyremøte i Legefore-
ningen som i år skal legges til Stavanger 
31. mai til 2. juni. Rogaland legeforening er 
medarrangør.

Landsstyremøtet er alltid inspirerende – foreningens 
politikk skal utformes, vi skal ha helsepolitisk debatt 
og vi får omsider truffet gamle og nye kollegaer 

ansikt til ansikt.  Møtet skal holdes på Radison Blu 
Atlantic hotell og det er også her de som kommer 
langveisfra skal bo. Det er planlagt utflukt til Flor og 
Fjære med omvisning og middag en av dagene. Det 
er også planlagt felles morgen-jogg og morgen-yoga 
til de som ønsker det. Det vil være spennende lokale 
artister og kulturelle innslag inn i mellom slagene. 
Møtet vil i utgangspunktet gjennomføres fysisk, 
men med mulighet for alle medlemmer å følge møtet 
digitalt for de som ønsker det.  Hold av datoen. 

Landsstyremøte 
for Den Norske Legeforeningen 2022

Foto: Bob André Engelsen
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Primærmedisinsk 
forskningsfond i Rogaland
Primærmedisinsk forskningsfond skal 
bidra til videreutvikling og vedlikehold av 
et allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk 
forskningsmiljø i Rogaland. Fondet skal 
støtte forskning innenfor kommunehelse-
tjenesten og i grenseflaten mellom primær-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, 
og på den måten sikre nærhet mellom 
praksisfeltet og forskningen. Fondet skal 

videre medvirke til at forskningsmiljøet blir 
så sterkt og levende at det kan ha en betyd-
ningsfull rolle for den allmennmedisinske 
og samfunnsmedisinske forskningen ved 
et framtidig medisinstudium i tilknytning til 
universitets- og høgskolemiljøet i Rogaland. 
Fondet kan gi ulike former for støtte, eksem-
pelvis oppstartstøtte, "såkornmidler", frikjøp 
av veiledere og driftsmidler. 

Kriterier for tildelinger fra Primærmedisinsk 
forskningsfond : 

A:

B:

C:

til et enkelt prosjekt, en sum avgrenset tilsvarende 3 
månedsverk etter satsene til Allmennmedisinsk forsknings-
utvalg (AFU) i Den norske legeforening. 

midler til frikjøp av veileder med inntil 50 timer honorert 
etter halv takst 14 i Normaltariffen

en sum inntil 1/5 månedsverk etter satsene til 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) til mindre 
prosjekter og tiltak.

Søknader og spørsmål sendes:

Styret for Primærmedisinsk Forskningsfond
Olav Thorsen
E-post: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2021–2023

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

Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Peter  
Christersson

Leder Fastlege,
Stavanger medisinske 
senter

M 99 39 40 34 peter.christersson@gmail.com

Therese  
Egenæs

Styremedlem/
nestleder

LIS 3,  
Kvinneklinikken SUS

M 99 57 27 30 therese.egenes@sus.no

Ruben Rainer 
Espelid

Styremedlem LIS2 Helse Fonna M 90 82 31 48 ruben.espelid@gmail.com

Dag-Helge  
Rønnevik

Varamedlem Spes samf. med, 
Ph.d.stip NTNU + LIS3 
Haugaland DPS

M 95 40 16 16 daghelgerh@hotmail.com

Kaisa Earl 
Haugland

Varamedlem Ass fylkeslege i 
Rogaland, LIS3 samf.
med.

M 90 65 11 93 kaisa.haugland@gmail.com

Åsmund 
Heggheim

Vara: Yngve 
Johnsen

Allmennlege- 
foreningen
(APLF)

Fastlege,
Sandtangen legesenter

M 90 07 90 46 asmundheggheim@gmail.com

Andres Neset Leger i samfunnsmed. 
Arbeid (LSA)

Ass. fylkeslege
Stavanger

M 41 44 69 43 fmroann@fylkesmannen.no

John Mullen

Vara:  
Erik Andreas 
Torkildsen

Norsk overlege- 
forening (Of)

Voksenpsyk. avd. Sus M 90 08 63 75 john.mullen@sus.no

Finn Finsnes

Vara: Tore Bru

Praktiserende 
Spesialisters 
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes. Stavanger

M 90 11 20 73 finn@finsnes.no

Mathias Nikolai 
Petersen Hella

Vara:  
Therese Egenes

Yngre legers forening 
(Ylf)

LIS Geriatri, SUS mathias.nikolai.petersen.hella 
@sus.no

Cecilie Fredvik 
Torkildsen

Leger i Vitenskapelige 
stillinger (LVS)

Overl. Kvinnekl. Sus/
Stipendiat UiB

M 97 51 99 09 cecilie.torkildsen@gmail.com
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LEGER 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, uavhengig 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.

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 likev-
el 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 kat-
egorien 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 bekymring-
smeldinger av typen omsorg dersom du vet en god kollega 
trenger støtte.

Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt er omtalt 
negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

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, Mobil: 414 89 063
E-post: hkylling@online.no

Sven Håland, Pat.avd. Sus 
Tlf. 51 51 44 22 Privat mobil: 905 05 408, 
E-post: Sven.haland@gmail.com
 
Ryfylke
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor 
Mobil: 46 46 47 00 E-post: bjarte.sorensen@gmail.com

Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor 
Tlf. 90 59 43 98 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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