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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. 

 

 

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 

Allmennlege

-foreningen  

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 – 

Overlege-

foreningen 

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

LSA – Leger 

i samfunns-

med. Arbeid 

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

PSL – 

Praktis. 

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 

 

Leder   Janne Kristine Bethuelsen Avd. for patologi, Sus 
 
Styremedlemmer Peter Christersson  Fastlege Stavanger med. senter (Nestleder) 
   Ruben Rainer Espelid  LIS2 Helse Fonna 
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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 

 
 

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 Mota, Lis, Anestesi avd. Sus/ 
Fra 2021: Mathias Nikolai Petersen Hella 

Kaisa Earl Haugland 

Anne Sandvik 

Lvs Torgeir Gilje Lid, Postdoktor/overl. Sus, 
førsteamanuensis 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 
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 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) 

 

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

mailto:post@hordaland-legeforening.no
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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 
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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 
annonsefinansieringen. 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 kurskomiteene 
samt HTV eller medlemmer som ønsker bistand med medlemsarrangementer. 
 
Annet 

• Vi yter bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker 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 med å tilgjengeliggjøre 
tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett kontakt med våre forhandlere i denne 
perioden. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Engasjerte medlemmer i hele Rogaland.  

 

o Medlemsmøter 

o Sosiale tiltak 

o Kurs 

o Økt deltakelse på årsmøtet.  

 

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.  

Flere engasjerte medlemmer vil gjøre Rogaland legeforening bedre i stand til å støtte opp under 

Legeforeningens arbeidsprogram 2019-2021 i tråd med Legeforeningens prinsipprogram 2019-2021.  

 

Bedre folkehelse 

 

o En godt integrert helsetjeneste med høy kvalitet og likeverdig tilgjengelighet 

o En sterk fastlegeordning 

o En velfungerende spesialisthelsetjeneste 

o 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 helsetjenestene. Utfordringen er å få dette til 

å henge sammen, og at også helsetjenestene bidrar til utjevning av sosiale ulikheter i helse. Rogaland 

Overordnet målsetting:  

• Engasjerte medlemmer i hele Rogaland.  

 

• Bedre folkehelse  

 



 

 

9 

 

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 samhandlingsmøter med NAV.  

 

Fastlegene må i sterkere grad involveres i kommunenes 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:  

 Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er arbeid og skal honoreres.  
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 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 arbeidsstasjoner og hvilerom i eksisterende og nye 

sykehusbygg.  

 

Sykehusleger skal ha adekvat, prosentvis lønnsutvikling, 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 utdanningsstillinger både for LIS og ALIS.  
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 RLF vil jobbe for å rekruttere og beholde leger i spesialisering i Rogaland.   

 

RLF vil jobbe for å rekruttere leger til samfunnsmedisinske 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 / produktivitet 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:  
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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  


