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Syd-Vesten
M E D L E M S B L A D  F O R  R O G A L A N D  L E G E F O R E N I N G    

Det ble dessverre ikke noe av normalise-
ring av samfunnet og livet etter covid. 

Krigen i Ukraina har sjokkert oss alle. 
Det er ufattelig at vi skulle oppleve 
at et europeisk, demokratisk land 
skulle bli invadert i 2022. Gjennom 
media hører vi tragiske historier, 
og ser grusomme bilder. Norge tar 

imot store grupper flyktninger, som 
kommer med sine traumer, og som 

bekymrer seg for de som måtte bli igjen.

Helsevesenet har vært gjennom to tøffe år med 
håndtering av covid-restriksjoner, covid-pasienter og økt sykefravær 
blant egne ansatte. Mange er slitne, og fra Villa Sana får vi vite at de har 
måttet utvide kapasiteten for å håndtere påtrykket fra leger. Det som er 
ekstra bekymringsfullt, er at legene som søker hjelp fra Villa Sana blir 
stadig yngre. Også LIS1 har tatt kontakt.

Flyktningene fra Ukraina vil ha stort behov for hjelp fra helsevesenet 
framover. Det er klart at både kommuneoverleger, fastleger, legevaktsleger 
og sykehusleger vil strekke seg langt for å hjelpe. Likevel er vi i en situasjon 
hvor vi allerede er på reservetanken. «Tjenestene er underdimensjonert» 
og det er ingen «quick fix», sa leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian 
Klev i Dagens Medisin1.

Den mye omtalte blåreseptsaken, var tema i møtet til CPME (Den euro-
peiske legeforeningen) nå i vår. Det ble rapportert at våre europeiske 
kolleger var sjokkert over lovforslaget, og CPME gikk så langt at de kom 
med en uttalelse, som også ble sendt til Stortinget, hvor de advarte mot 
«innføring av en skyldkultur i helsevesenet».

2022 har dessverre startet med et klart negativt fortegn. Utfordringene 
står i kø for oss. I disse tider er det ekstra viktig å huske WMAs 2017 
revisjon av Geneve-deklarasjon: «Jeg vil ivareta min egen helse, mitt 
velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard». 
Fokus på egenomsorg og egen helse, er et av Rogaland legeforenings 
hovedsatsingsområder for denne perioden. Ta vare på dere selv og på 
hverandre. Ta kontakt med en kollega, med fastlegen din, med kollega-
støtteordningen eller med Villa Sana hvis ting går trått. Kom veldig gjerne 
på kurs i stressmestring og egenomsorg på Preikestolen i september.

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: Quality Maritim hotel.  
Produksjon: Apriil Media AS
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Ikke his, her eller hens, 
men HIMSS

«Øve dammen i Junaiten, e alt big-
gare enn her. Der e huså høge, og 
de har så jille kler», heter det i san-
gen. Personlig foretrekker jeg nok 
europeisk haute couture framfor 
oversized NRA-t-skjorter og base-
ball caps, men bigge kongresser. 
Jo, DET kan de i statene.

HIMSS (Healthcare Information 
and Management Systems Society) 
avholder årlig det som nok må være 
verdens største e-helse-kongress. 
HIMSS «er en amerikansk non-profit 
organisasjon som har som mål å 
bedre kvalitet, pasientsikkerhet og 
kostnadseffektivitet i helsevesenet 
gjennom bedre bruk av informasjons-
teknologi og administrative verktøy», 
ifølge Wikipedia. Organisasjonen, som 
ble stiftet i 1961, har i øyeblikket over 
115.000 medlemmer.

HIMSS 2022 ble avholdt i mars med ca. 
28.000 deltakere, 1000 utstillere og mer 
enn 400 ulike foredrag - ved Orange 
County Convention Center (OCCC) i 
International Drive, Orlando, Florida. 

Florida er kanskje mest kjent som et 
temperaturmålingspunkt i Bergen i 
Metorologisk Institutts værmelding 
på NRK P1. Men Florida er faktisk 
også en av Amerikas forente stater, 
med et areal på hele 170.312 km2 og 
anslagsvis 22.117.997 innbyggere. 
Hovedstaden Talahassee ligger i nord, 
mens Orlando befinner seg inne i 
landet, cirka midt på. Tidligere CEO 
ved Disney, Ben Sherwood, kunne i sin 
Key note-lecture fortelle at Orlando på 

Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening

1960-tallet var en mosquito-infisert 
småby. Innbyggertallet var da på ca. 
83.000, og det var en alligator per 16 
mennesker. Disney kjøpte i lønnlighet 
255 km2 land i 1963, og startet utbygging 
av Disneyworld. Parken åpnet i 1971, og 
la grunnlaget for at Orlando skulle bli 
verdens best besøkte turistdestinasjon, 
med 75 millioner besøkende årlig. Byen 
har i dag ca. 292.000 innbyggere.

Gjennom Legeforeningen har en de siste 
årene (pre-covid) hatt mulighet for å 
søke om stipend for å reise til HIMSS. 
En har pleid å sende tre sykehusleger 
og tre leger fra primærhelsetjenesten 
årlig. I 2020 fikk blant annet kollega 
Ingvild Vatten Alsnes fra Sandnes, og 
undertegnede innvilget dette stipendet. 
Etter diverse covid-avlysninger, fikk vi 
endelig dratt i mars i år.

Dramatisk start
Turen over Dammen startet på 
dramatisk vis. Flesteparten av det 
norske selskapet boardet et SAS-fly i 
Oslo, som skulle bringe oss til Newark 
Liberty International Airport utenfor 
New York. Vi merket oss at vi hadde fått 
en betydelig eldre flymaskin enn den 
som hadde fraktet dr. Alsnes til USA 

dagen før. Likevel kom vi oss greit i lufta. 
Halvveis til USA, like etter vi hadde 
passert Island, kom imidlertid kaptei-
nen på høyttaler. Det viste seg å være 
et problem med den ene motoren, og 
flyet måtte derfor ta den nesten 4 timer 
lange returen til København Kastrup. 
Der ble vi møtt av et kobbel brannbiler 
og ambulanser, men flyet landet trygt. 
Vi ble geleidet inn i terminalen, hvor vi 
ventet en drøy time, før vi fikk boarde et 
identisk fly, som fraktet oss til Statene. 
Crewet på flyet måtte avholde pauser 
underveis, og kunne derfor i liten grad 
varte opp passasjerene. I tillegg gikk 
flyet delvis tomt for mat og forfrisknin-
ger underveis. Da vi kom fram, hadde 
selvsagt siste fly til Orlando gått for 
kvelden, og vi måtte ut i den bitende 
New Jersey-kulden (ikke rart Bruce 
Springsteen høres kronisk halsvond 
ut) og inn på et lugubert hotell. Neste 
morgen kom vi oss endelig avgårde til 
Orlando, uten flere komplikasjoner, og 
uten bed bugs i kofferten.

Orlando
OCCC er et gigantisk anlegg på 7.000.000 
square feet (650.321 kvadratmeter – eller 
nesten 100 fotballbaner, for de som bru-
ker den regnemetoden) som er vertskap 

HIMMS syklende ambulansetjeneste.
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for ca 200 events årlig, med mer enn 1,5 
millioner deltakere. OCCC er flankert 
av Hotel Rosen Plaza og Hotel Rosen 
Center på hver sin side, og er forbundet 
med disse via gangbroer. Deltakerne 
fra Norge ble innkvartert på disse to 
hotellene.

Av hensyn til akklimatisering og 
tidsforskjell, hadde vi ankommet to 
dager før selve konferansen startet. Vi 
fikk anledning til gjøre litt nødvendige 
innkjøp på designer outlet i Orlando, 
og til å ta en dag i parkene Universal 
Studios og Islands of Adventure. Ved 
en feil hadde jeg kjøpt inn dyrekjøpte 
express pass til parkene – noe som viste 
seg å være et lykkekjøp. Det var nemlig 
spring break i USA denne uka, og – etter 
pålitelige anslag – ca. 100.000 gjester i 
parkene den dagen. Express passene 
medførte at vi sto i kø 10-20 minutter, 
heller enn 90-120 minutter på de mest 
populære attraksjonene.

Konferansen
HIMSS er åpenbart en konferanse 
hvor amerikansk system er i fokus. 
Dette begrenser nytteverdien noe for 
norske leger, men det var likevel flere 
interessante poeng å ta med seg.

Et tema som gikk igjen i konferansen, 

var utbrenthet – og ikke minst hvilken 
rolle dokumentasjonsplikt og admi-
nistrative oppgaver spiller her. Dette 
var gjenkjennelig for en norsk fastlege! 
Physician note bloating, er et problem i 
USA. Det vil si at notater, og da kanskje 
særlig epikriser/oppsummeringsnotat, 
svulmer opp. Det fører til redusert kva-
litet, da mye irrelevant dokumentasjon 
blir ramset opp på ny. Notatene blir 
mindre nyttige, da det blir vanskeligere 
å gjenfinne nyttig informasjon. I tillegg 
fører det nødvendigvis til at legene 
bruker lenger tid på å skrive notatene, 
og på å lese dem. Antagelig har dette 
delvis å gjøre med frykt for represalier 
dersom noe utelates. Pasientene i USA 
har tilgang til egne notater, og det finnes 
flere advokater i USA, kanskje spesielt 
i Florida, som har spesialisert seg på å 
gå til sak mot leger – gjerne etter «no 
cure, no pay»-prinsippet. Antagelig er 
det også krav fra forsikringsselskapene, 
som betaler for behandlingen, om at 
deres utlegg skal kunne dokumenteres 
i journal.

På foredrag, innledet American 
Academy of Family Physicians (AAFP) – 
tilsvarende vårt NFA. Tema for foredra-
get var tidsbruk til dokumentasjon blant 
amerikanske allmennleger – og hvordan 
dette øker risikoen for utbrenthet. De 

viste til at allmennlegene der i snitt har 
18 minutter per pasientkonsultasjon. 
Legene opplevde at de brukte for mye 
tid på dokumentasjon, og for lite på 
klinikk. For å bote på dette, forsøkte de å 
implementere en Artificial Intelligence 
(AI) assistent. Dette programmet, Suki, 
benytter blant annet maskinlæring til 
å skrive journalnotater basert på stem-
mestyring og faste fraser. Resultatene 
av forsøket ble publisert i en rapport i 
november 2021. En fant at legene fikk 
økt jobbtilfredshet, redusert stress og 
utbrenthet, dokumentasjonstiden gikk 
ned med 72% og ukentlig arbeidstid 
med 3,3 timer i snitt. Kostnaden var 
ca 200 USD per lege per måned. Med 
ukentlig arbeidstid på 55,6 timer blant 
norske allmennleger, stadige økende 
tidsbruk til dokumentasjon og admi-
nistrasjon, og en fastlegekrise, var dette 
veldig interessant for et styremedlem i 
Allmennlegeforeningen.

Konferansen ga også innblikk i hvordan 
privat helsevesen gir store sosiale 
utslag. På et foredrag om psykiatri, 
fikk jeg høre at 55% av psykiatere i USA 
ikke har kapasitet til å ha flere pasienter. 
Mange amerikanere med helseforsik-
ring, har ikke dekning for psykiatri. 
Behandling kan koste 65-200 USD per 
time. Psykiateren anslo at en pasient 

HIMMS.
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Vi fikk demonstrert hvordan pasient- 
applikasjonen MyChart kunne brukes 
til å bestille timer, korrespondere med 
behandler (health care provider) – blant 
annet via e-konsultasjon. MyChart 
hadde en del ganske lure løsninger, for 
eksempel at pasienter som er oppsatt 
på time med noe ventetid, kunne få 
automatisk tilbud om mer snarlig time, 
dersom det skulle komme avbestillin-
ger. MyChart har også informasjon 
om hvordan en skal finne fram til 
legekontoret, poliklinikken etc., og 
automatisk ankomstregistrering – 
basert på geodata.

Vi fikk også demonstrert flyten rundt 
et pasientforløp, og hvordan AI kunne 
brukes til automatisk generering av 
notat og resept hos en pasient med 
strep-hals. Veldig interessante tanker, 
men også noe bekymringsfullt. Vi må 
vokte oss for å komme i en situasjon 
hvor pasientforløp automatiseres uten 
vurderinger fra kliniker underveis.

Praksisbesøk
Gjennom kontakter hadde den all-
mennmedinske kontigenten fått orga-
nisert et praksisbesøk ved en orlandisk 
primary care health care facility, hvor 
også Epic brukes. Orlando Health er 
privat selskap som driver klinikker og 
sykehus i Orlando-området. De har ca. 
22.000 ansatte (deriblant ca 2000 leger), 
og er dermed Sentral-Floridas fjerde 
største arbeidsgiver.

Vi møtte allmennlege Kirk Hutjens, av 
nederlandsk herkomst, ved Orlando 
Health Spring Lake Medical Pavillion. 
Senteret, som ligger omgitt av palmer, 
er på 3 etasjer. Det inneholder både 
café, laboratorie, røntgenavdeling, 
apotek og flere ulike poliklinikker. 
Allmennmedisin lå i toppetasjen, 
sammen med «neurosciences». 

Vi fikk først bli med en health care 
provider hver, for å se hvordan de tok 
imot pasienter, og brukte Epic. I USA 
er det vanlig å skille mellom barn 
og voksne i allmennmedisin. Jeg ble 
satt til å følge en lege på «pediatrics». 
Denne legen, viste seg å ikke være en 

En helt ekte astronaut.

med depresjon kunne måtte betale 
opp mot 10.000 USD årlig i behandling. 
For pasienter uten forsikring, på såkalt 
Medicaid, foreligger den grense på max 
180 dager innleggelse i psykiatrien i 
løpet av livet. Her må en passe seg for 
å bli alvorlig psykisk syk i ung alder...

It’s all American
I god amerikansk tradisjon, var det flere 
litt «off topic»-foredragsholdere på de 
store key note-foredragene. I tillegg til 
nevnte Disney-direktør, fikk vi høre en 
NASA-astronaut, 2 jagerflypiloter og 
ikke minst selveste Michael Phelps. Den 
193 cm lange amerikanske svømmeren 
tok i sin karriere 23 olympiske gullme-
daljer og satte 25 verdensrekorder. I 
kongressens avsluttende foredrag, 
fortalte han om hvordan han har slitt 
med psykisk uhelse, depresjon og selv-
mordstanker. En veldig inspirerende, 

tankevekkende og spennende seanse.

Epic
Et fokus for sekretariatet i Lege-
foreningen, var å se nærmere på 
EPJ-systemet Epic. Helseplattformen 
Midt-Norge vil være basert på Epic-
plattformen. Dette er et amerikansk 
system, som brukes både i primær- og 
sekundærhelsetjenesten i USA, og i 
den såkalte Sundhedsplatformen i 
Danmark. Erfaringene i Danmark 
har ikke vært udelt positive, og har 
ført til en sunn skepsis fra IT-utvalget 
i Legeforeningen hva gjelder 
Helseplattformen. 

På HIMSS 2022 hadde EPIC en gigantisk 
stand, med tilgang til demonstrasjon 
(men få freebies). Sekretariatet 
hadde avtalt en presentasjon for oss 
nordmenn. 

Orlando Health.
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lege, men en nurse practitioner, med 
navn Erica Pippin (jeg spurte ikke 
om hun likte Ringenes Herre). En 
nurse practitioner er noe tilsvarende 
AKS (Avansert Klinisk Sykepleier), 
som vi nå skal få i Norge. Erica hadde 
imidlertid betydelig større fullmakter 
enn hva en legger opp til for AKS. Dette 
kan gjenspeile seg hennes utdanning. 
Hun hadde først 4 år på universitet for 
å bli en registered nurse, deretter 10 års 
praksis som sykepleier, før hun tok en 
mastergrad på 3 år. Erica fortalte at hun 
så alle typer pediatriske pasienter, og 
kunne forskrive alle typer legemidler 
– bortsett fra narkotiske legemidler. 
Hun drev heller ikke med utredning 
av, og behandling av, ADHD med 
sentralstimulerende medikamenter.

Erica satt på et lite cellekontor, med 
kun en pult og en laptop. Pasientene 
meldte seg i resepsjon, for så å bli 
ført inn på et lite undersøkelsesrom. 

Medhjelperne hadde allerede tatt 
vitalia på pasientene, og skrevet inn i 
journal. På Orlando Health regnet en 
2,5 medarbeidere per behandler (mot 
0,8 på mitt kontor i Stavanger). Erica 
tok med seg laptop, og satte denne på et 
lite bord. Hun tok anamnese fra mor og 
pasient, stående, og skrev direkte inn i 
journal, før hun undersøkte pasienten 
og stilte diagnose. For å skrive inn 
undersøkelsesresultater, måtte hun 
åpne et vindu hvor alle systemer var 
ramset opp. Hun måtte «klikke bort» 
organer som ikke var undersøkt, og 
endre automatisk tekst ved positive 
funn. Reseptene ble skrevet digitalt, 
og basert på maskinlæring ble dosering 
og varighet automatisk foreslått. Erica 
printet ut kopi av notatet, og markerte 
mest relevant informasjon til mor. 

Pasientene vi så, var typiske barn jeg 
hadde sett i min praksis; en liten gutt 
med ørebetennelse og falsk krupp, en 
liten gutt med barnemark og en e-kon-
sultasjon hvor mor hadde sendt inn bilde 
av et spedbarn med hormonutslett.  I 
motsetning til i norsk allmennpraksis, 
ble pasientene fullstendig undersøkt, 
selv om diagnosen var rimelig klar utifra 
anamnese. 

Etter skygging av behandler, fikk vi en 
times Q&A ved dr Hutjens, hvor vi også 
demonstrerte Infodoc for ham. 

Dr. Hutjens kunne fortelle at en lege ved 
Orlando Health typisk har 20 pasienter 
per dag. De fleste settes opp med 15 
minutters avtale, mens nye pasienter får 
30 minutter. En legger opp til 40 timers 
arbeidsuke, og de fleste klarer å fullføre 
notater og henvisninger i løpet av kon-
sultasjonene. Han demonstrerte bruk av 
«control panel» i Epic, hvor IT-ansvarlig 
kan få full oversikt over hvordan leger/
medarbeidere bruker journalen. En ung 
kollega på senteret, hadde vansker med 
å fullføre papirarbeidet i arbeidstiden, 
og hadde flere ganger logget seg inn etter 
barnas leggetid. På bakgrunn av dette, 
ville han ha en medarbeidersamtale 
med henne neste dag, for å se hvordan 
en kunne tilrettelegge. «The doctors are 
not supposed to write referrals outside 
working hours. We are trying to prevent 
work outside working hours». 

Og, det var kanskje det aller viktigste 
budskapet jeg tar med meg hjem fra 
USA. 

Programvare som kan tolke røntgen gjennom kunstig intelligens.

Serveringsrobot - like nyttig på 4H som 
på Bevvå.
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Innkalling til Årsmøte 
Fredag 17. juni 2022

Paul Hansen
Foto: Carl Martin Nordby

Ingvard Wilhelmsen
 Foto: Emmaline S. Hekneby

Anne-Karin Rime, President Dnlf
Foto: Thomas B. Eckhoff

Sted: Quality Maritim hotel 
i Haugesund

Tid:   Fredag 17. juni 2022

Program
Kl 18.00 Årsmøte med foredrag
Kl 20.30 Middag

Rogaland legeforening har med dette 
gleden av å kunne invitere til Årsmøte 
på Quality Maritim hotel i Haugesund.

Vi starter opp kl. 18.00 med Årsmøte.
Deretter blir det foredrag med Ingvar 
Wilhelmsen kl.19.00 etterfulgt av tale 
ved Anne-Karin Rime, president i Den 
norske legeforening.

Middag kl 20.30.

Dette blir kjekt både for deg og din 
bedre halvdel!
                                                     
Vel møtt!

Foredrag: Den kjente og kjære 
foredragsholder Ingvar Wilhelmsen 
kommer. 
Ingvard Wilhelmsen er professor 
emeritus ved Universitet i Bergen 
og spesialist i indremedisin og psy-
kiatri. Han har i 26 år drevet en liten 
Hypokonderklinikk på Haraldsplass 
Diakonale Sykehus og har skrevet 
flere bøker, bl.a. "Livet er et usikkert 
prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen 
anbefaler" og "Det er ikke mer synd 
på deg enn andre". Han er godkjent 
veileder i kognitiv terapi.

Underholdning: Paul Hansen. Han 
startet sin musikalske karriere i det 
Haugesundbaserte bandet Cortina, 
men er kanskje mest kjent som vokalist 
i Vamp 2008-2014. I dag er Paul frontfi-
gur og låtskriver i Blest. Blest oppstod 
i kjølvannet av at Torbjørn Økland, 
Calle Apeland og Paul Hansen gikk ut 
av Vamp i 2014, og sammen startet de 
Blest. Siden den gang har de gitt ut to 
album, «blest» og «September». Bandet 
er i disse dager godt i gang med neste 
utgivelse.



Årsmøteprogrammet
Saksliste:
Valg av møteleder
•  Godkjenning av innkallingen
• Årsmelding for Rogaland legeforening 2021
• Regnskap 2021
• Budsjett 2023
• Kurskomitéen årsmelding 2021
• HLR årsmelding 2021
• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 

2021
• Rogaland legeforenings Fond for primærme-

disin årsmelding og regnskap 2021
• Vedtekter for Rogaland legeforening
• Ærespris utdeling

Påmelding for middag:
I skjema på Årsmøte fredag 17. juni 2022 i 
Haugesund (legeforeningen.no)  innen 3. juni 2022.
Gratis for leger og ledsagere. Det er begrenset plass 
så vær raskt ute!

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

For tilreisende fra sørfylket 
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 dekket overnatting må avtale dette 
ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn 
(post@rogalandlegeforening.no).

Se også saksdokumenter på 
www.legeforeningen.no/rogaland

Vel møtt!
Peter Christersson
Leder
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Yrkes- 
foreninger

Pr. 
1.1. 

2012

Pr. 
3.1. 

2013

Pr. 
1.1. 

2014

Pr. 
1.12 
2015

Pr. 
31.12 
2016

Pr. 
3.1 

2017

Pr. 
2.1 

2018

Pr. 
2.1 

2019

Pr. 
2.1 

2020

Pr. 
6.1. 

2021

Pr. 
1.1. 

2022

%-vis 
endr. 

6.1.21–
1.1.22 

Allmenn-
lege-fore-
ningen 

408 433 467 497 497 508 538 554 581 584 618 5,8

LVS - leger 
i vitensk. 
stillinger

5 8 9 8 8 9 9 5 3 7 6 -14,2

Namf - 
Norsk 
arbeidsmed. 
Forening

49 51 58 56 54 52 54 53 56 57 56 1,7

OF – Over-
lege-fore-
ningen

532 561 586 604 597 613 636 654 670 695 758 9

LSA – Leger 
i sam-
funns-med. 
Arbeid

42 42 46 46 46 48 51 53 54 58 56 -3,4

PSL – Prak-
tis. spes. 
landsforb.

84 91 95 102 101 100 102 107 105 109 121 11

Ylf - Yngre 
legers 
forening

534 547 558 589 614 662 700 740 759 798 777 -2,6

Sum 1654 1733 1819 1902 1917 1992 2090 2166 2228 2308 2392 3,6

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2019–31.08.2021

Årsmelding for Rogaland legeforening 2021
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland har økt med 3,6% økning siste 
år. Vi har passert 2000 medlemmer og i praksis medfører det at vi nå stiller med 2 delegater på Landsstyremøtet. Delegat 
nummer to skal velges på årsmøtet.

Leder   Janne Kristine Bethuelsen Avd. for patologi, Sus

Styremedlemmer  Peter Christersson  Fastlege Stavanger med. senter (Nestleder)
   Ruben Rainer Espelid LIS2 Helse Fonna

Varamedlemmer  Cecilie Fredvik Torkildsen Overl. Kvinnekl. Sus/Stipendiat UiB  
   Dag-Helge Rønnevik Spes samf. Med, Ph.d.stip. NTNU + LIS3 Haugaland Dps
   Åse Mariero  LiS indremed/lunge Sus

Landsstyrerepr.  Janne Kristine Bethuelsen Leder av Rogaland legeforening
   Ruben Rainer Espelid LIS2 Helse Fonna
   1. vararepresentant
   Cecilie Fredvik Torkildsen Overl. Kvinnekl. Sus/Stipendiat UiB
   2. vararepresentant
   Dag-Helge Rønnevik Spes samf. Med, Ph.d.stip. NTNU + LIS3 
      Haugaland Dps
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Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte Vara

AF Yngve Johansen, fastlege Aksdal legesenter  

LSA Andres Neset, ass. Fylkeslege, Stavanger Hans Petter Torvik, Sandnes

Namf

OF Erna-Gunn Moen, overl. Voksenpsyk. Avd. Sus/ 
Fra nov. 2019: Bas J. de Romijn, overl., Lungeavd. Sus

Alexander Seldal

PSL Finn Finsnes, Spes. i indremedisin, Avtalespesialist, 
Stavanger

Tore Bru

Ylf Kristin Marie Fagereng, Lis, Anestesi avd. Sus/

Fra 2021: Mathias Nikolai Petersen Hella

Kaisa Earl Haugland 
Anne Sandvik

Lvs Torgeir Gilje Lid, Postdoktor/overl. Sus, førsteamanuen-
sis Uis

 
Styret i Rogaland legeforening 01.09.2021–31.08.2023

Leder   Peter Christersson   Fastlege Stavanger med. senter

Styremedlemmer  Therese Egenæs   LIS3 Kvinneklinikken SUS (Nestleder)
   Ruben Rainer Espelid  LIS2 Helse Fonna

Varamedlemmer  Dag-Helge Rønnevik  Spes samf. Med, Ph.d.stip. NTNU + LIS3 
        Haugaland Dps
   Kaisa Earl Haugland  Ass fylkeslege i Rogaland, LIS3 Samf. med.
Landsstyrerepr.  Peter Christersson   Leder av Rogaland legeforening
   Ruben Rainer Espelid  LIS2 Helse Fonna
   1. vararepresentant Therese Egenæs LIS3 Kvinneklinikken SUS
   2. vararepresentant
   Dag-Helge Rønnevik  Spes samf. Med, Ph.d.stip. NTNU + LIS3 
       Haugaland Dps

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte Vara

AF Åsmund Heggheim, fastlege Sandtangen legesenter Yngve Johansen

LSA Andres Neset, ass. Fylkeslege, Stavanger

Namf

OF John Mullen, overl. Voksenpsyk. Avd. SUS/ Erik Andreas Torkildsen

PSL Finn Finsnes, Spes. i indremedisin, Avtalespesialist, 
Stavanger

Tore Bru

Ylf Mathias Nikolai Petersen Hella, LIS Geriatri, SUS Therese Egenæs
Lvs Cecilie Fredvik Torkildsen, Overl. Kvinneklinikken, SUS/ 

Stipendiat UIB

Kurskomitéen  
 
Leder:     Nina Thorsen Wikene, fastlege
Medlemmer:   Peter Christersson, fastlege, Håvar Aurstad, fastlege, Guro Hafnor Røstvig, 
    kommuneoverlege, Anders Drabløs Bostad, sykehuslege, Elma Ramic, fastlege,   
    Håvard Ims, fastlege, og Marie Solli Slaattebræk, fastlege (startet sept.).

Valgkomité 
    Kari Ersland  Spes allmennmed og radiologi,    
       fastlege Nytorget legesenter
    Ingrid Gjellesvik Børtveit Overlege radiologisk avd Haugesund 
    David Stendahl  Fastlege (startet juni)
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Styret har hatt 10 styremøter i 2021, av disse 7 digitale 
møter, og 1 overlappingsmøte mellom   gammelt og nytt 
styre.

Aktiviteter i 2021
Interne forhold

Viktige saker gjennom året   
• Covid-19
• Ærespris
• Medlemsundersøkelse
• Valginstruks
• Helsefellesskap
• Fastlegekrisen
• Sosiale medier
• Landsstyremøte 2022 til Stavanger

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres 
hovedsakelig som gruppeutsendt epost men vi har som mål 
å avholde et møte i sør og et i nordfylket per år. Alle HTV i AF 
får tilbud om å delta på Akademikernes lønnskonferanse. De 
ulike yrkesforeningen jobber og finansieres hovedsakelig via 
egne kanaler, men RLF kan støtte lokale arrangementer som 
TV / medlemsmøter på forespørsel.
 
Årsmøtet -21 med valg ble avholdt med 25 deltakere via 
digital plattform (Zoom) 11.6.21. Det ble vedtatt revidert 
valginstruks.

Ærespris
Rogaland legeforening har, på Årsmøtet, utdelt sin første 
ærespris til Hans Petter Torvik for lang og tro tjeneste, og 
for særlig god innsats gjennom koronapandemien.

Facebook og Instagram
Det er blitt opprettet Facebook og Instagram kontoer.
Våre medlemmer har etterspurt mer synlighet fra 
Rogaland legeforening og dette er ment som et tiltak for å 
oppnå dette.

Medlemsmøter
De ulike yrkesforeningene har mulighet til å få både 
praktisk og økonomisk bistand fra styret for å arrangere 
medlemsmøter. 

Det ble, grunnet covid-situasjonen, ikke avholdt noen 
medlemsmøter i 2021.
 
Lokalforeningskonferanse
Det ble arrangert seminar for lokalforeninger og 
regionutvalg 18.-19. november i Legenes Hus, Oslo.
Dette er en meget god arena for erfaringsutveksling 
samtidig som programmet reflekterer aktuelle saker både 
lokalt og nasjonalt.

Digitalt heldagsmøte
Digitalt heldagsmøte ble avholdt for lederne av 

lokalforeninger og regionutvalg 14. januar
Tema var drift og utvikling av lokalforeningen og 
regionutvalg/KT.

Regionutvalget
Regionutvalget er sammensatt av lokallagslederne og 
aktuelle representanter for de ulike yrkesforeningene. 
Man søker å få til en noenlunde representativ geografisk 
sammensetning. Utvalget behandler regionovergripende 
saker og er ellers et møtepunkt mot RHF. 

I 2021 var det ingen fysiske møter i Regionutvalget, men 
det ble arrangert noen digitale, blant annet vedrørende 
«hvordan sikre fastlegerepresentasjon til helsefellesskap» 

Regionutvalgarbeidet koordineres av sekretær i 
Hordaland legeforening - Therese Sæbøe Strand 
e-post: post@hordaland-legeforening.no
Regionutvalget betaler en andel av stillingen i 3 år.

Medlemmer i Regionutvalget 1.9.2019-31.8.2021:
Jan Robert Johannessen, leder Hinnatrekanten 
legesenter, Stavanger
Janne Kristine Bethuelsen, Leder Rogaland legeforening, 
Avdeling for patologi, Sus
Gunnar Ramstad, Leder Hordaland legeforening,  
Fana legekontor
Ronny Cassells, Leder Sogn og Fjordane legeforening, 
Sunnfjord medisinske legesenter, Florø
Karin Stang Volden, PSL Hordaland,  
Spesialistsenteret, Bergen
Kjell-Inge Erikstad, NMF Hordaland,  
medisinstudent, Bergen
Yngvar Lunde Haaskjold, YLF Hordaland,  
Haukeland universitetssykehus, Bergen
Eva Gerdts, LVS Hordaland, UiB, Bergen, i Helse Vest, 
Helse Stavanger
Jan Ove Tryti, LSA Sogn og Fjordane, Sogndal kommune
Bas Jeroen de Romijn og Alexander Seldal  
OF Rogaland, Stavanger universitetssykehus

Medlemmer i Regionutvalget 1.9.2021-31.8.2023:
Jan Robert Johannessen, leder Hinnatrekanten  
legesenter, Stavanger
Peter Christersson, Leder Rogaland legeforening, 
Stavanger medisinske senter
Grethe Fosse, Leder Hordaland legeforening, 
Kommuneoverlege Modalen kommune, Bedriftslege 
Arsana dinHMS, Bergen
Ronny Cassels, Leder Sogn og Fjordane legeforening, 
Sunnfjord medisinske legesenter, Florø
Finn Finsnes, PSL Rogaland, Spes. i indremedisin, 
Avtalespesialist, Stavanger
Jan Ove Tryti, LSA Sogn og Fjordane, Sogndal kommune
Ester Kringeland, LVS, Hordaland
Xenia Cappelen, NMF Hordaland, Medisinstudent, Bergen
Marie Skontorp, Konserntillitsvalgt Akademikerne, HV, 
Sus, Stavanger



15

Kursutvalg i nord-fylketKursutvalget «Kurskomitéen for 
Fonnaregionen» ble etablert i 2016. 
Kursutvalget sorterer organisatorisk under Rogaland 
legeforening sin kurskomité ved leder Nina T. Wikene.

Følgende medlemmer har vært med i 2021:
Steinar Roar Kringeland, fastlege Haugesund, (leder) 
Dag-Helge Rønnevik, legevaktslege Haugesund 
Lars Johan Lysen, fastlege Aksdal legesenter
Knut Arve Omdal, legekontorene i Bømlo,  
Bremnes og Moster 
Jan Roger Olsen, Sveio legekontor
Elisabeth Darlen Ertvaag ,Haugaland Medisinske senter, 
startet sept.

Landsstyremøte 2022- arrangementskomité
Følgende medlemmer har vært med i 2021:
Janne Kristine Bethuelsen (sluttet aug.)
Peter Christersson
Marit Halonen Christiansen
Kristin Fagereng
Jan Robert Johannessen (leder)
Therese Egenæs (begynte nov)

Det er avholdt to møter i komiteen. Grunnet Covid-
19 situasjonen ble det vedtatt, i forståelse med 
Generalsekretær, representant fra sekretariatet i Dnlf 
og sentralstyret, at det planlagte Landsstyremøtet i 
Stavanger ble utsatt til 2022. Den økonomiske risikoen ble 
da plassert sentralt. Det er inngått noen avtaler, og disse 
er videreført til 2022.

Medlemsundersøkelse- arbeidsgruppe
Medlemmer i arbeidsgruppen 2021: 
Dag-Helge Rønnevik
Cecilie Fredvik Torkildsen
Torgeir Gilje Lid
Andres Neset

Arbeid med kartleggingen startet høsten-20 og ble 
ferdigstilt i mars 2021.
685 av ca 2300 medlemmer svarte på 
medlemsundersøkelsen. 

Primærmedisinsk Forskningsfond – Rogaland 
Stiftelsen ble opprettet etter vedtak på årsmøte 
2017, registrert i Stiftelsesregisteret 31.8.2017, 
organisasjonsnummer 919 341 394.

Styret er:
Olav Thorsen, leder
Ingvild Vatten Alsnes, styremedlem
Anne Mathilde Hanstad, styremedlem
Jacques Honoré, varamedlem 
Truls Anton Eide, varamedlem (sluttet aug)
Kristina Iden, varamedlem (startet sept.)
Det vitenskapelige råd er: 
Geir Sverre Braut, Kari Ersland og Svein Kjosavik. 

Plassering av lokalforeningens overskuddskapital
2 millioner kroner er plassert i Alfred Berg-fond. Fondet 
har gitt en positiv avkastning også i 2021.  Øvrige midler 
er plassert på rentekonto i norske banker.

Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Tidligere Media 
Vest, nå Apriil er teknisk utgiver og ivaretar annonsefi-
nansieringen. Bladet distribueres alle leger, men også 
våre samarbeidspartnere. Vi ønsker alltid innspill i 
forhold til temaforslag og artikler.
Apriil har tidligere kontaktet styret grunnet utfordringer 
med annonseinntekter og dertil spørsmål om mulige 
endringer ang. utgivelse papirform/digitalt. Styret Rlf 
har, bl.a. pga tilbakemeldinger i medlemsundersøkelsen 
foreløpig besluttet å fortsette som før med 4 fysiske 
utgaver samt publisering på vår hjemmeside.

Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.

Plattform for dokument-deling og -lagring.
Microsoft Office 365 brukes for dokument-deling 
og- lagring.

Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert 
utstrakt hånd (ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder 
for støttelegene og nedlegger en stor personlig innsats. 
Arbeidet finansieres av SOP.

Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, 
felles for kurskomitéen og styret. 1.1.-31.1.11 var hun 
ansatt i 50% stilling, fra 1.2.11 i 70% stilling og fra 1.7.17 i 
75% stilling. Sekretær jobber i hjemmekontor, fra 1.6.19 
utenlandsfra. Hun bistår styret og de ulike kurskomite-
ene samt HTV eller medlemmer som ønsker bistand med 
medlemsarrangementer.

Annet
Vi yter bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsa-
ker og bistått med rådgivning i andre saker.
Leder har deltatt på:
SHARE- Rlf har fått fast plass i brukerinvolveringspanelet. 
HelseCampus Stavanger
Landsstyremøte del I og II
Janne Kristine Bethuelsen deltok på møte 8.3.21 på vegne 
av RLF via Norwegian Smart cluster med EU

Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i 
forhandlinger gjennom året. Det er spesielt høy aktivitet 
i lønnsforhandlingene i kommunene der vi legger vekt 
på å samkjøre alle både før og under forhandlingene. 
På sykehuset ivaretas dette vi YLF / Of. Vi jobber aktivt 
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med å tilgjengeliggjøre 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. 

Samarbeid med trygdeetaten
NAV: Peter Christersson har hatt 1 møte med NAV i 2021 
og det ble arrangert kurs i Trygdemedisin i samarbeid 
med NAV. 
 
Målsettinger for styret i Rogaland legeforening 
2019-21
Styret har revidert målsettingene for styreperioden. 
Målsettingene ble godkjent av Årsmøtet 28.10.2020.

Styret for perioden 2019-2021 har utarbeidet og fastlagt 
sine målsetninger for styreperioden ved å trekke frem de 
viktigste sakene og sette klare mål.

Overordnet målsetting: 
• Engasjerte medlemmer i hele Rogaland. 
• Bedre folkehelse 

Engasjerte medlemmer i hele Rogaland. 
• Medlemsmøter
• Sosiale tiltak
• Kurs
• Økt deltakelse på årsmøtet. 

Flere engasjerte medlemmer vil gi positive ringvirknin-
ger på øvrige mål for perioden, samt styrke fellesskaps-
følelsen innad i lokalforeningen. Styret ønsker å skape 
engasjement i hele fylket. 
Flere engasjerte medlemmer vil gjøre Rogaland legefore-
ning bedre i stand til å støtte opp under Legeforeningens 
arbeidsprogram 2019-2021 i tråd med Legeforeningens 
prinsipprogram 2019-2021. 

Bedre folkehelse
• En godt integrert helsetjeneste med høy kvalitet og 

likeverdig tilgjengelighet
• En sterk fastlegeordning
• En velfungerende spesialisthelsetjeneste
• Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

En sterk primærhelsetjeneste, gode sykehus og et 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid er fundamentet for å 
sikre et bærekraftig helsevesen. Kommunene har fått et 
stort ansvar nasjonalt for folkehelsearbeid. Dette grenser 
til og overlapper med individrettet arbeid i helsetje-
nestene. Utfordringen er å få dette til å henge sammen, 
og at også helsetjenestene bidrar til utjevning av sosiale 
ulikheter i helse. Rogaland legeforening ønsker derfor 

at allmennleger, samfunnsmedisinere og sykehusleger 
sammen kan bidra til større oppmerksomhet på hva som 
skaper god helse. 

Helsepolitiske målsettinger
 Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf 
sine satsningsområder. Vi er spesielt 
opptatt av samhandling og en godt integrert og sunt 
finansiert helsetjeneste med god kvalitet. Ledelse må 
reflektere gode medisinskfaglige prioriteringer av 
pasientens behov. 

PRIMÆRHELSETJENESTEN
• Samhandling: 
 Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholde 

lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og  
 Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som er 

tilgjengelig på en nettside.  
Rogaland legeforening skal opprettholde samhand-
lingsmøter med NAV.  
Fastlegene må i sterkere grad involveres i kom-
munenes kvalitets og utviklingsarbeid. Rogaland 
legeforening oppfordrer fastleger til å involvere seg 
sterkere i denne typen arbeid, og kommunene 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 en eller flere kommuneoverleger 
i minst 50% stilling i de minste 
kommunene og forholdsmessig større i større 
kommuner. Organisatorisk plassering av stillingen 
bør ha utgangspunkt i et sektorovergripende fagmiljø 
for å underbygge ivaretakelse av samfunnsmedisinske 
oppgaver også utenfor helsetjenesten.  
Alle kommuneoverleger skal tilbys og oppfordres til 
spesialisering i samfunnsmedisin. 

• 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 
dekkes i normaltariffen. 
Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokalt avvikles 
på betalt dagtid, jfr takst 14/14d. 
Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen 
skal kompenseres svarende til takst  
14/14d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene om 
møtene avholdes på kveldstid.  
Fastleger skal få økonomisk kompensasjon for 
supervisjon og veiledning av leger i 

 spesialisering (LIS1/LIS3). 

• Legevakt: 
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 Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulan-
setjenesten 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 og utrykningskjøretøy skal være uniformert 
og fører må ha helsefaglig bakgrunn

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

• Sykehjem: 
 Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en 

akseptabel standard. Et minstemål for 
 funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, 

oversiktsbilde, labsvar integrert i 
 journalen, elektronisk samhandling og eResept.  

Sykehjemsleger skal ha et godt faglig og sosialt 
miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike 
sykehjem. 

SPESIALISTHELSETJENESTEN
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. 

• Leger i sykehus: 
Lønns og arbeidsvilkår: 

 Sentrale avtaler og anbefalinger skal følges. Disse skal 
være styrende og representere et minstemål. 
Sykehusleger skal sikres tilgang til gode arbeidsstasjo-
ner og hvilerom i eksisterende og nye sykehusbygg.  
Sykehusleger skal ha adekvat, prosentvis lønnsut-
vikling, på linje med sammenliknbare grupper i 
samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres. 

• Legestillinger: 
 RLF vil bidra til at ordningen med faste stillinger 

sikres.  
RLF vil jobbe for tilstrekkelig antall utdanningsstillin-
ger både for LIS og ALIS. 

 RLF vil jobbe for å rekruttere og beholde leger i 
spesialisering i Rogaland.   
RLF vil jobbe for å rekruttere leger til samfunnsmedi-
sinske stillinger, både i og utenfor kommunene.

• Ledelse: 
 RLF vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger. 

RLF vil jobbe for å styrke leger i lederroller.
 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
 Revmatologi
 Nevrologi
 Generell kirurgi
 Psykiatri

Vi ønsker å få belyst konsultasjonsstatistikk / produktivi-
tet hos avtalespesialistene. 

ANDRE FOKUSOMRÅDER
• IKT: 
 Rlf vil bidra til bedre og enklere drift av IKT systemer
 
Forskning og kvalitet:
• Forskning: 
 Vi ønsker å stimulere til økt forskning både innen 

klinisk medisin, samfunnsmedisin og 
folkehelsearbeid. 

 Vi vil jobbe for at avtaler og regelverk er innrettet mot 
tilrettelegging for forskning i primærhelsetjenesten, 
inkludert 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. 

 RLF vil stimulere til systematisk kvalitetsarbeid i 
allmennlegetjenesten. 

• Undervisning: 
 Uavhengig av studiemodell for medisinutdanning som 

vedtas vil RLF jobbe for en helhetlig integrering av 
helsetjenester, utdanning og forskning i Rogaland. 

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

På vegne av styret i Rogaland legeforening
Peter Christersson
Leder 
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AKTIVITETSREGNSKAP      

  Note 2021 2020

Anskaffede midler

Medlemsinntekter 4 794 883 789 159 

Tilskudd 3 0 0 

Sum anskaffede midler   794 883 789 159 

Aktiviteter som oppfyller formålet

Kursinntekter 2 2 594 894 1 579 623 

Sum aktiviteter som oppfyller formålet   2 594 894 1 579 623 

Finansinntekter   155 575 111 267 

Sum anskaffede midler   3 545 354 2 480 049 

Forbrukte midler

Kostnader til formålet

Produksjonskostnader tidsskrift 14 53 375 56 430 

Kurs og konferanser 6 1 658 686 1 057 091 

Faglige arbeid 7 156 916 305 284 

Sum kostnader til formålet 9 1 868 977 1 418 805 

Administrasjonskostnader 8,9,11 1 210 312 1 276 790 

Sum forbrukte midler   3 079 289 2 695 595 

       

Årets aktivitetsresultat   466 065 (215 546)

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)

Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening (108 209) (782 216)

Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite   574 274 566 670 

Sum tillegg formålskapital 10 466 065 (215 546)
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BALANSE        

      Noter 2021 2020

EIENDELER

Omløpsmidler

Investeringer

Norske aksjefond        542 247        517 216 

Obligasjoner         1 987 749     1 863 750 

Sum Investeringer   12     2 529 996     2 380 966 

Fordringer

Kundefordringer        235 347          91 011 

Andre kortsiktige fordringer 5                  -                    -   

Sum fordringer        235 347          91 011 

Kontanter og bankinnskudd     2 511 289     2 066 276 

Sum omløpsmidler         5 276 632     4 538 253 

SUM EIENDELER         5 276 632     4 538 253 

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital 

Fri formålskapital: Rogaland Legeforening   (4 196 233)   (4 088 023)

Fri formålskapital: Rogaland kurskomite     8 130 863     7 556 588 

Sum formålskapital   10     3 934 630     3 468 565 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld          31 216          27 147 

Forskuddstrekk        110 405        251 325 

Skyldig arbeidsgiveravgift          46 724          89 539 

Annen kortsiktig gjeld     1 153 657        701 677 

Sum kortsiktig gjeld     1 342 002     1 069 688 

Sum gjeld         1 342 002     1 069 688 

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD     5 276 632     4 538 253 
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Note 5. Andre kortsiktige fordringer 2021 2020
Diverse fordringer                    -                    -   
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER                    -                    -   

Note 6. Kurs og konferanser 2021 2020
Honorarer          593 648 414 242 
Leie lokaler            88 100 73 800 
Mat v/arrangement          411 967 334 551 
Andre honorarer (til næringsdriv-
ende)          413 252  131 450 
Kursmateriell            3 436 
Reisekostnader            40 223  58 449 
Andre kostnader          111 496 41 163 
SUM KURS OG KONFERANSER 1 658 686 1 057 091 

Note 7. Faglige arbeid 2021 2020
Andre honorarer  
(til næringsdrivende)                    -                    -   
Møtekostnader              4 914 18 283 
Bilgodtgjørelse                    -                    -   
Reisekostnader              1 936  104 590 
Kostnader Primærmed. Forskn. Fond          120 871  120 526 
Kostnader Allforsk                    -                    -   
Andre kostnader            29 195 61 885 
SUM FAGLIG ARBEID 156 916  305 284 

Note 8. Administrasjonskostnader 2021 2020
Styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift 330 351 414 173 
Lønnskostnader 475 811 387 791 
Andre honorarer, arbeidsgiveravgift & 
sos.kostnader 205 029 198 157 
Regnskapshonorar          115 642 129 347 
Revisjonshonorar            45 188  46 359 
Kontorrekvisita            16 160  16 894 
Telefonkostnader, inkl bredbånd              4 479            4 004 
Reisekostnader              6 229            5 501 
Andre kostnader 11 422 74 564 
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER 1 210 312 1 276 790 

Note 9. Administrasjons- og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som 
midler anvendt til formålet, hhv til administrasjon i forhold til 
sum forbrukte midler. 

    2021 2020
Formålsprosent 61% 53%
Administrasjonsprosent 39% 47%
Produksjonskostnader inkluderer 
også lønnskostnader.

Note 2. Kursinntekter 2021 2020
MUPS          19 975 
Emnekurs i dermatologi          293 500                  -   
Emnekurs i pediatri                    -                    -   
Emnekurs i hodepine          40 410 
Emnekurs sexologi          40 460 
Emnekurs ØNH          217 140          66 800 
Emnekurs sykehjemsmedisin          89 600 
Emnekurs gastroent          316 688        152 897 
Emnekurs MI            70 300        164 510 
Sykehjemsmedisin                  -   
Grunnkurs C          369 783        271 455 
Grunnkurs D          558 000        547 335 
Emnekurs i rus- og avhen-
gighetsmed          228 000                  -   
Emnekurs i helsejus          177 030                  -   
Preikestolkurs; egenoms. Og 
str.mestr          168 543                  -   
Blålysdagene          195 910        186 181 
SUM KURSINNTEKTER       2 594 894     1 579 623 

Note 3. Tilskudd 2021 2020
Tilskudd kurs                    -                    -   
SUM TILSKUDD                    -                    -   

Noter 2021Noter 2021

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 virksomhet, jfr.  
Skattelovens §2-32.

Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler.Omløpsmidler vurderes til laveste av  
anskaffelseskost og  virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som  
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives plan-
messig. 

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 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet gjennom Den norske 
legeforening og består av følgende:

2021 2020
Medlemstilskudd          794 883        789 159 
SUM Medlemsinntekter          794 883        789 159 
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Note 10. Formålskapital
    Rogaland Rogaland  
    legeforening kurskomite SUM

Formålskapital per 1.1.2021 (4 088 023) 7 556 588 3 468 565 
Årets aktivitetsresultat (108 209) 574 274 466 065 

Formålskapital per 31.12.2021 (4 196 233) 8 130 863 3 934 630 

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Foreningen har en sekretær ansatt i 75% stilling. Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon. Foreningen har tjenestepensjon som oppfyller kravene.

Godtgjørelse til ledelsen Styrehonorar Andre honorarer
Styrets leder ** 157 074 8 750
Styrets nestleder 0 5 082
Øvrige medl. styre * 0 51 853
Sum   157 074 65 685
* Inkluderer kurskomiteen samt foreningens utvidede styre.  
**Avtroppende leder har mottatt kr 116 457 i honorar.    
Det er i 2021 kostnadsført honorar til revisor med kr 28 750 for revisjon, kr 6 688 for teknisk utarbeidelse av 
regnskap og kr 9 750 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.  

Note 12. Finansinvesteringer
Plasseringer hos Alfred Berg: Kostpris Markedsverdi
Norske aksjefond         400 000          542 247 
Norske obligasjoner      1 600 000       1 987 749 
SUM      2 000 000       2 529 996 

Note 13. Rogaland legeforening kurskomite      
Anskaffede midler   2021 2020
Tilskudd                    -                    -   
Sum anskaffede midler                      -                    -   
Aktiviteter som oppfyller formålet  
Kursinntekter 2 594 894 1 579 623 
Aktiviteter som oppfyller formålet   2 594 894 1 579 623 
Finansinntekter   0 1 113 
Sum anskaffede midler   2 594 894 1 580 736 
   
Forbrukte midler  
Kostnader til formålet  
Kurs og konferanser 1 658 686 1 057 091 
Sum kostnader til formålet   1 658 686 1 057 091 
Administrasjonskostnader   361 934 294 980 
Sum forbrukte midler   2 020 620 1 352 071 
Årets aktivitetsresultat   574 274 228 665 

Note 14. Syd-Vesten
Produksjonskostnader inkluderer også lønnskostnader.
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Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening

Primærmedisinsk forskningsfond i Rogaland
Primærmedisinsk forskningsfond skal bidra til videreutvikling 
og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedi-
sinsk forskningsmiljø i Rogaland. Fondet skal støtte forskning 
innenfor kommunehelsetjenesten og i grenseflaten mellom 
primærhelsetjenesten 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 betydningsfull 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, eksempelvis 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 forskningsutvalg (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

Juletrefest/familieteater er tilbake! 
Hold the date!

Det sies at det kan kalles en tradisjon 
når noe skjer for tredje gang, så vi er 
ikke helt der enda. Likevel, juletrefes-
ten/familieteater på Rogaland Teater 
i regi Rogaland Legeforening, var en 
stor suksess. Det er med stor glede at 
vi kan annonsere at vi nå endelig er 
klar for dette igjen, etter covid. Hold 
av datoen 26. november. Nærmere 
informasjon om klokkeslett, egenan-
del, billettbestilling med videre, vil vi 
komme tilbake til når det nærmer seg.

Hva kan vi så forvente oss den 26. 
november? Mange i min generasjon 
kan nok huske påskemorgener på NRK. 
Løven, den hemmelige døra gjennom 
klesskapet, heksa, Prins Caspian. Kort 
sagt; årets forestilling er Narnia.

Fantasyserien Narnia ble skapt av 
den britiske forfatteren Clive Staples 

(CS) Lewis. Lewis ble født i Belfast, 
Nord-Irland (så det kan vel diskuteres 
om han var britisk) i 1898, og døde i 
Oxford i 1963. Lewis var kollega og 
venn av ikke ukjente J.R.R. Tolkien. 
Visstnok skal Tolkien ha påvirket 
Lewis til å vedkjenne seg som kristen, 
og kristendommen påvirket også 
skrivingen hans. Fantasybøkene om 
Narnia kan tolkes i retning bibelske 
historier, men kan også settes pris på 
av ikke-religiøse.

Narniabøkene er ansett som premiss-
leverandører for fantasylitteratur for 
barn og ungdom, og uten disse hadde 
vi kanskje ikke hatt populære serier 
som Hunger Games og Harry Potter.

Så ta med barn, barnebarn eller tante-/
onkelbarn på en dannelsesreise på 
Rogaland Teater i november. Vi ses der!

Foto: Rogaland teater



5 PhD kandidater ved SUS

Karen Galta Sørensen

Thomas Abel Woldeyesus

Johanne Holm Toft
1. Jeg forsker på astma, allergi og 
lungefunksjon hos unge voksne etter inn-
leggelse for bronkiolitt i spedbarnsalder.
2. Fleksibel arbeidstid, og tid til å tenke seg 
om i hverdagen (luksusvare for en kliniker).
3. Fleksibel arbeidstid og det å alltid ha 
noe som burde vært gjort. Selv om jeg ikke 
savner vakt på jul og 17.mai, så savner jeg avspaseringsdagene 
med helt fri på en vanlig hverdag.
4. Jogger (min form for mentalhygiene), og lager mat, helst 
kaker og desserter.
5. Jeg ser aller helst Masterchef Australia. Ellers så henger jeg 
litt bakpå. Ser Suits med mannen for tiden, så ikke akkurat 
siste nytt.

1. Jeg forsker på en ny blodprøve som heter 
Stockholm 3 som skal brukes istedenfor 
PSA for å se etter personer som har 
forhøyet risiko for å ha behandlingskre-
vende prostatakreft. 
2. Fleksibel hverdag og tid til å fordype deg 
innenfor vanlig arbeidstid. 
3. Det er mye ventetid. Selv om du har en 
fleksibel arbeidstid er du avhengig av mye hjelp fra andre som 
medfører mye venting. 
4. Leker med datteren min og strikker. 
5. Yellowstone på TV2 play. 

Sondre Vatne Meling
1. Jeg forsker på diabetes mellitus type 2 og 
årsaker til denne sykdommen. 
2. Fleksibiliteten. Bestemme sin egen 
arbeidsdag og variasjonen fra det daglige 
kliniske livet. Det er også kjekt å ha 
mulighet til å lære seg nye ting. 
3. For min del er det selvfølgelig at det er 
en klinisk studie som har vært vanskelig 
å gjennomføre under Covid-19 som gjør at alt blir forsinket. 
Man er også avhengig av samarbeidspartnere. Det er også en 
utfordring at det er så mange andre ting man har lyst til å delta 
på som stjeler forskningstid, blant annet å avholde kongresser 
og ulike faglige forum. I tillegg har jeg hele tiden hatt 20% 
stilling i klinikken, noe som også stjeler av forskningstiden.   
4. Være med familien: fotballtreninger, håndballtreninger, 
oppussing av hus og egen fysisk trening. Jeg prøver å ta fri i 
ferier, men pc’en blir lett med likevel…  
5. Det har jeg ikke tid til . Prøver å få sett en fotballkamp i ny 
og ne. 

Cathrine Alvær Vinje

1. Jeg forsker på hoftebrudd, mer spesifikt 
de ustabile trokantære hoftebruddene 
(FPF). På ortopedisk avdeling ved 
Stavanger Universitetssykehus har vi en 
pågående klinisk studie hvor vi sammen-
likner behandling med margnagle versus 
hofteprotese på pasienter som har pådratt seg 
ustabile FPF. Nesten 25% av de som får den 
tradisjonelle behandlingen med margnagle ved slike brudd 
får dessverre en eller annen komplikasjon postoperativt. 
På grunn av dette undersøker vi nå om vi kan oppnå bedre 
resultater for pasientene med introduksjon av hofteprotese 
som behandling ved disse kompliserte bruddene. 
2. Det kjekkeste er at jeg får tiden til å bli ekspert innen et 
område i ortopedien som jeg synes er interessant. Samtidig 
får jeg også muligheten til å treffe andre mennesker som 
forsker på liknende fagfelt og knytte kontakter. 
3. En av de store utfordringene med å være stipendiat med 
kliniske studier er at det krever mange ressurser. Det er mange 
kollegaer som må involveres for å få studien til å gå rundt i 
praksis. Ikke minst med tanke på oppfølging av pasientene 
som blir inkludert. Du må også sørge for å ha finansiering til å 
gjennomføre det du har planlagt. 
4. På fritiden trener jeg på gym. Jeg liker å reise og å gå på tur. 
5. En av de siste seriene jeg har sett på Netflix er «Top Boy». 
Overraskende god. 

1. Min doktorgrad inkluderer tre 
ulike kliniske studier. Kvantitative og 
kvalitative studiedesign. Forskningen 
belyser bruk av glykert albumin (alternativ 
markør til HbA1c) hos gravide. Vi ser blant 
annet på glykert albumin i monitorering av 
glykemisk kontroll i diabetessvangerskap og 
i diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Vi har også undersøkt 
forekomsten av svangerskapsdiabetes med nye og gamle 
retningslinjer og sett på kvinners erfaringer med oppfølging 
for svangerskapsdiabetes.  
2. Det er kjekt å styre sin egen hverdag, fordype seg og 
forhåpentligvis finne ut noe nytt som bringer faget framover. 
For meg som ellers jobber i et vaktbelastet fag (gyn/obs), er en 
periode med redusert vaktbelastning, et betydelig gode både 
for meg og familien min. 
3. Forskningshverdagene byr på oppturer og nedturer. 
Utfordringene kan være vanskelige reviewere og statistikk, 
tidvis travle perioder med tidsfrister. Så kan det være perioder 
med venting, på ditt og på datt, men så er det utrolig kult når 
man endelig kommer i mål.
4. Reiser til hytta på Suleskard med familien. Fantastisk 
utgangspunkt for fjelltur, hele året. På hverdagene, tja, med tre 
små er det ikke mye alenetid, men forsøker holde meg i form og 
koser meg med hagearbeid. 
5. Podcast Lindmo og co. 

1. Hva er det du forsker på?
2. Hva er det kjekkeste med å være stipendiat?
3. Hva er utfordringene?
4. Hva gjør du på fritiden for å koble av?
5. Hvilken podcast eller tv-serie vil du anbefale?

Cecilie Fredvik Torkildsen 
Overl. Kvinnekl.  
Sus/Stipendiat UiB

Foto: Svein Lunde

Foto: Svein Lunde

Foto: privat

Foto: privat

Foto: Privat
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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. 

7.-10. februar var det endelig klart for ny 
kursuke, og vi i Rogaland legeforenings 
kurskomite gledet oss til å arrangere en 
hel uke med fysiske kurs. Veien frem til 
kurset hadde vært usikker da det på ny 
kom restriksjoner mtp antall nærkon-
takter og sosiale tilstelninger på slutten 
av året. Kunne vi arrangere fysisk kurs? 
Hvor mange deltakere kunne vi ha, og 
hvordan skulle vi gjennomføre kursene 
uten å risikere å smitte en stor del av 
allmennlegene i området (vi så for oss 
forside artikkel i Stavanger Aftenblad 
og legemangel). Vi gjorde undersøkel-
ser med tanke på å arrangere digitale 
kurs, men vi var alle enige om at det var 
fysiske kurs vi ønsket å arrangere. For 
allmennleger som jobber størstedelen 
av sin arbeidstid helt alene (med kun 
kollegial kontakt i lunchpausen), er 
fysiske kurs en viktig arena for å møte 
kollegaer. Det faglige innholdet i et 
kurs er selvsagt viktig, men praten med 
sidemannen, drøsen rundt kaffemaski-
nen og diskusjonene under måltidene 
er vel så viktige. Denne interaksjonen 
er helt umulig å få til ved digitale kurs.

Lettelsene på corona restriksjonene 
kom heldigvis i tide, og vi fikk arrangert 
tre flotte fysiske kurs uten store restrik-
sjoner og uten kjent smittespredning! 

Det var tydelig at det ikke bare var 
kurskomiteen som var sultne på 
fysiske kurs, for interessen var stor, og 
det er lenge siden vi har hatt så mange 
påmeldte. Det var selvsagt en del lokale 
deltakere, men også mange fra andre 
landsdeler.
Kursuken startet med et 2- dagers 
pediatrikurs, og her var det hele 84 
påmeldte. Pga usikkerheten rundt 
avstands krav, hadde vi for anlednin-
gen reservert «ballsalen» på hotellet, så 
vi hadde både scene og god boltreplass. 
Barneavdelingen på SUS stilte med 
faglig dyktige og engasjerte foredrags-
holdere, og det ble et svært bra kurs! 

Det andre 2- dagers kurset var det 
øyeavdelingen på SUS som stod for, 
og for første gang ble kurset holdt på 
hotellet og ikke på pauserommet hos 
øyelegene. Det ble som vanlig et flott 
kurs, og 47 deltakere fra Lindesnes 
i sør og Nidaros i nord fikk med seg 
dette kurset. 

Temaet for kveldskurset var endokri-
nologi, og her var det 40 deltakere. Det 
var et flott og lærerikt kurs, med både 
allmennleger og sykehusleger som 
foredragsholdere. 

Til høsten planlegger vi kurs med 
temaer som hud, psykiatri og smerte/
palliasjon, og vi håper at allmennleger 
fremdeles har lyst og kapasitet til å gå 
på fysiske kurs. Vi i kurskomiteen 
gleder oss i hvertfall!

Vårens Kursuke
Nina T. Wikene
Leder Kurskomitéen 
Rogaland legeforening
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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 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. 

DAGKURS UKE 39-2022

EMNEKURS HUD I BILDER 
Tid: 26.-27.9.2022 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 4000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs 
i hudsykdommer 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. Kurset søkes også godkjent 
for Samfunnsmedisin.

EMNEKURS I SMERTE OG 
PALLIASJON 
Tid: 28.-29.9.2022 kl. 08.15-15.25/30
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 4000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i smertemedisin og palliativ medisin 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)
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EMNEKURS I PSYKIATRI
Tid: 26.-29.9.2022 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.22 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 7100,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 20 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)

GRUNNKURS D FORSKNING I 
ALLMENNPRAKSIS
Tid: 3.-6.10.2022
Sted: Clarion hotel Energy
Påmelding: innen 8.6.22 i skjema på  
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 7100,- i kursavgift + kostpenger

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.

GRUNNKURS C, DEL 2, 
HELSEFREMMENDE ARBEID
Tid: 13.-15.9.2022
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: 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). 

EMNEKURS I ØNH 3.-4.11.2022
Tid: 3.-4.11.2022 ca. kl. 8.00-15.00/15.25
Sted: Quality 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 emne-
kurs i øre, nese, hals-sykdommer til videre- og etterutdanningen 
(forlengelse av retten til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten.
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Beanca Grottenberg
Styrerepresentant i 
Yngre legers forening

Yngsterepresentant Helse Vest 
som representant for LIS1 21-23

Hvem er Yngsterepresentant i 
Helse Vest?
Mitt navn er Carolin Sparchholz 
og jeg jobber som LIS3 ved nev-
rologisk avdeling på Haukeland 
Universitetssykehus. Jeg var ferdig-
utdannet ved UiB våren 2020 og har 
siden hatt LIS1 i Haugesund og distrikt-
tjeneste på Voss. Yngsterepresentant 
ble jeg høsten 2021, og før dette var 
jeg tillitsvalgt for LIS1 i Helse Fonna. 

Hva gjør en Yngsterepresentant?
Totalt er vi 4 yngsterepresentanter, 
en for hver helseregion. Vervet går 
over 2 år, for min del fra høsten 
2021 til høsten 2023. I min rolle som 
Yngsterepresentant fungerer jeg som 
tillitsvalgt for alle LIS1 i distrikt i Helse 
Vest. Vervet medfører at jeg sitter i 
landsrådet til YLF, hvor jeg også har 
stemmerett. Jeg representerer slik alle 
LIS1-leger i min helseregion. 

Motivasjon for vervet?
Jeg har lenge vært opptatt av yngre 
legers rettigheter i arbeidslivet, og 
det føles derav naturlig å påta seg et 
verv som tillitsvalgt. Jeg har lenge hatt 
ønske om å kunne bruke min stemme 
på et høyere plan, i håp om at jeg kan 
bidra til en bedre fremtid innenfor 
yrket for mine kollegaer. 

Hvilke saker er du opptatt av?
En god work-life-balance er noe jeg er 
lidenskapelig opptatt av. I dette inngår 
temaer som redusert arbeidsbelastning 
og levelige vaktplaner. Videre ønsker 
jeg også at legegruppen som helhet 
får bedre kunnskap om rettighetene 
vi har i arbeidslivet, slik at vi ikke lar 

oss utnytte. Dette gjelder spesielt for 
gruppen gravide leger som stadig 
vekk må ta unødvendige kamper med 
arbeidsgiver. 

Dine samarbeidspartnere i Helse 
Vest?
Lokale tillitsvalgte ved de ulike 
foretakene, foretakstillitsvalgte og de 
andre yngsterepresentantene. Som 
er tillitsvalgt er man også potensielt 
i kontakt med flere av arbeidsgiverne.

Når og hvordan tar man kontakt?
Er du LIS1 i distrikt og har spørsmål 
angående rettigheter knyttet til lønn, 
veiledning, graviditet/amming, beor-
dring? Da er du hjertelig velkommen til 
å sende meg en forespørsel på e-post 
(yngste.hv@legeforeningen.no) eller 
melding/ta en uforpliktende prat 
(mobil: 94185532). 
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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

Knut Vassbø

Vara:  
Gerd Signy 
Omland

Leger i samfunnsmed. 
Arbeid (LSA)

Kommunelege, Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim 
legekontor

M 41 22 15 25 kvassbo@gmail.com

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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