
 

Årsmelding for Rogaland legeforening 2014 
 

 

Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger. 

 

 

Yrkes-

foreninger 

Pr 

1.1. 

2006 

Pr  

1.5. 

2008 

Pr  

1.2. 

2009 

Pr  

1.2. 

2010 

Pr. 

4.1. 

2011 

Pr. 

1.1. 

2012 

Pr. 

3.1. 

2013 

Pr. 

1.1. 

2014 

Pr. 

1.12. 

2014 

%-vis 

endr. 

1.1.14– 

1.12.14 

Allmennlegefor

eningen  

299 336 350 398 400 408 433 467 497 6,5 

LVS - leger i 

vitenskapelige 

stillinger 

4 3 2 4 6 5 8 9 8 11 

Namf - Norsk 

arbeidsmedisin

sk forening 

41 47 43 40 53 49 51 58 56 3,5 

OF – 

Overlegeforeni

ngen 

400 444 465 479   497 532 561 586 604 3 

LSA – Leger i 

samfunnsmedi

sinsk arbeid 

40 36 33 35 42 42 42 46 46 0 

PSL - 

Praktiserende 

spesialisters 

landsforbund 

69 80 81 82 88 84 91 95 102 7 

Ylf - Yngre 

legers forening 

367 429 445 466 497 534 547 558 589 5,5 

Sum 1220 1375 1419 1504 1583 1654 1733 1819 1902 4,5 

 

 

 

  

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2013–31.08.2015 

 

Leder   Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger 

 



 
Styremedlemmer Lisbeth Harkestad  LIS Radiol. Avd. Haugesund sykehus - nestleder 

   Einar Seglem Bekken  LIS Ort. Avd. Haugesund sykehus 

 

Varamedlemmer Line Ravndal   fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes   

   Dag Aurlien   Overl. Nevrol. Avd. Sus 

    

Landsstyrerepr. Jan Robert Johannessen, leder av Rogaland legeforening 

   Vara: Lisbeth Harkestad og Einar Seglem Bekken 

 

 

 

Yrkesforeningenes 
avdelingstillitsvalgte 
  

 Vara 

AF Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter   

LSA  Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger Hans Petter Torvik, 
Sandnes 

Namf Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger John Hjelle, Stavanger 

OF Alla Passeniouk, Psykiatrisk klinikk, 
Sus/ Alexander Seldal, Ort.avd. Sus 

 

PSL Finn Finsnes, Avtalespesialist i 
lungemedisin, 

Kaare Vigander 

Ylf Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS Dag Rune Pedersen 
Kvalvik, Haugesund 

Lvs Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten 
legesenter 

Ingvild Vatten Alsnes 

 

 

 

Kurskomitéen   

Leder:   Hans Ågotnes  

Medlemmer: Anne Aronsson, Peter Christersson, Håvar Aurstad, Nina Thorsen 

Wikene, Målfrid Bjørgaas, Nicolaj Vinther, Petter Thomseth-Lerström (fra okt. 

2014) 

 

Valgkomité Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger 

  Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland 

  Jon Egge  overlege radiologisk avd Haugesund 

 

 

 

 

 

 



 
Styret har hatt 8 møter i 2014, og behandlet 82 store og små saker. 

 

Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i Riga i januar 2014. Styret 

ønsker å fokusere på de viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål.  

 

Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode, som grunnlag for en 

statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill fra medlemmene: 

 

 

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland legeforening 2013-15 
 

Helsepolitikk 
 

Styret definerte følgende målsettinger for styreperioden på et styreseminar 17. og 18. januar: 

 

Helsepolitisk målsetting 
Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder. Vi ønsker spesielt å ha fokus på 

samhandling med en god sammenhengende helsetjeneste og god kvalitetssikring. Ledelse må 

reflektere medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus. 

 

Lønns- og arbeidsforhold: 
 

Kommunsektoren: 

 

Samhandling: 

 Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og 

Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som er tilgjengelig på en nettside. 

 Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med Helfo, KS og NAV. 

 Fastleger må sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og utviklingsarbeid. 

Fastlegene oppfordres til å involvere seg i sterkere i denne typen arbeid. Kommunene 

oppfordres til å budsjettere med frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre 

samhandling må bygges over tid med imøtekommende holdninger og forståelse fra begge 

parter. 

 

Lønn 

 Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som sykehusleger. 

 Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon som gir reell 

utgiftsdekning. 

 Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene utfører for kommunen 

da disse ikke inndekkes via normaltariffen. 

 Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, jfr takst 14/14d. 

 Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres svarende til takst 

14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene om møtene avholdes på kveldstid.  

Legevakt 

 Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er arbeid og skal honoreres 



 
o Dagtid: som takst 14/14d.     

o 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 undersøtter stabil legevakt med god 

kvalitet og trygge rammer for legene. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger. 

o Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene 

o Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører må ha helsefaglig 

bakgrunn. 

o Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i Rogaland innen 2015. 

 

Sykehjem 

 Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard. Et minstemål for 

funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater, oversiktsbilde, labsvar integrert i 

journalen, elektronisk samhandling og eResept. 

 Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på 

ulike sykehjem. 

 

Sykehus 

 Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være styrende og 

representere et minstemål i forhold til lokale avtaler. 

 Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med sammenliknbare 

grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal honoreres. 

 LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger. 

 Ledelse 

o Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger. 

o Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen. 

o Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt i 

medisinskfaglige behov og prioriteringer. 

 

Avtalespesialister 

RLF vil jobbe for flere avtalepraksiser. Vi ønsker spesielt 

 Reumatologi 

 Nevrologi 

 Småkirurgi 

 Psykiatri 

 

 

 

 

Forskning og kvalitet 
 

Forskning: 

Vi ønsker å stimulere til allmennmedisinsk forskning. 

Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger og kommune etter modell fra Stavanger. 

Vi ønsker oss en formulering og knytte den opp mot forskningsprisen. 



 
 

Undervisning 

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

Rogaland legeforening ønsker derfor å støtte dette initiativet. 

 

 

 

 

Aktiviteter i perioden 2013-2015 

Interne forhold 

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer 
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer 

Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig som gruppeutsendt epost 

men vi har som mål å avholde et møte i sør og et i nordfylket per år. Det ble avholdt et møte med 

tillitsvalgt i forkant av årsmøet 12.6.14 på Sola Strand hotel. Tema for møtet var krav og strategier i 

årets forhandlinger, tillitsvalgtkurs, endringer i Særavtalen, Samhandlingsreformen og 

Fastlegeordningen. Deltakelse i tillitsvalgt-møter honoreres og praksiskompensasjon dekkes. 

 

Årsmøtet 2014 ble avholdt med 47 deltakere på Sola Strand hotel 12.6.14. 

I forkant av årsmøtet var det foredrag av om «Ledelse på godt og vondt» med professor Ståle 

Einarssen. I etterkant av årsmøtet var det middag for medlemmer med partner. Generalsekretær 

Geir Rise besøkte oss og fikk i forkant av møtet presentert og møtt Rlf sin «Nettverksgruppe for 

legeledere». 

 

IKT-møte 
Det ble arrangert et IKT - møte for fastleger og avtalespesialister 1.10.14. med ca 85 deltakere. Helse 

Vest IKT ved Erik M.Hansen (adm.dir) og Anne Bjørlykke (programleder for Støtte til samhandling) 

samt representanter for de 3 EPJ leverandørene var med på møtet. Tema var todelt - fokus på enklere 

og mer effektiv IKT-drift og informasjon om de ulike EPJ for dem som har behov for å bytte fra 

utgående versjoner. 

 

Lokalforeningskonferanse 
Lokalforeningene har med samhandlingsreformen og behovet for styrket legetjeneste i kommunene, 

mer oppgaver ut av sykehuset og samhandlingsavtalene mellom sykehus og kommunene blitt fokus for 

en satsning fra foreningen sin side. Man ønsker å lage en arena for erfaringsutveksling og tettere 

samarbeid blant annet for å sikre oppdatering begge veier og synliggjøre lokallagenes aktivitet.  

 

I den forbindelse ble det arrangert et seminar for lokalforeningene og regionsutvalgene på Gardermoen 

28-29. august. Leder Jan Robert Johannessen deltok på vegne av styret og presenterte blant annet 

kurskomiteens arbeid og betydning for lokalforeningen samt hvordan vi jobber med 

medlemskommunikasjon via epost og Sydvesten. Det ligger an til at dette møtet vil bli arrangert årlig 

fremover. Nytt av året er at det er opprettet egne kontaktpersoner i sekretariatet. Rlf/ Vestlandet har 

Ellen Juul Andersen og Sara Underland Mjelva som sine kontaktpersoner. 

 

Ledermøte  
Ledere for alle foreningens organer blir hvert år invitert til ledermøte i regi av Dnlf sentralt. Årets tema 

var «Hvordan lykkes – alene og sammen med andre»  Leder deltok.  

 

Nettverksgruppe for ledere 



 
For å komplettere tilbudet med legeforeningens utdanning av legeledere er en egen 

nettverksgruppe opprettet for utveksling av erfaringer og støtte. Gruppen, med 8 deltakere, ble 

ledet av Tonje Talberg fra Medco BHT. Det ble gjennomført 6 samlinger i løpet av 2014. Tema 

ble bestemt av gruppens interesser og behov. Prosjektet har fått god evaluering og er spilt inn til 

foreningen sentralt siden vi tror dette er en god modell for å møte behovet for praktisk lederstøtte 

for våre medlemmer. Rlf har vedtatt å opprette en ny gruppe med oppstart høsten 2015. 

 

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

 

Vi har som mål at alle legevakter skal tilby 

 akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger/ambulansepers./sykepleiere 

 driftsmøter i betalt arbeidstid 

 fagråd for alle legevakter 

 

Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for ambulansepersonell for 

legevaktsleger. Vi står ennå i den situasjonen at de fleste kommuner ikke er villig til å betale 

legene for å bruke tid på samhandlingstrening. Dette er svært betenkelig, spesielt sett i lys av 

akuttforskriften fra 2005. I Stavanger/ Sola/ Randaberg faktisk også på tross av at dette er 

avtalefestet i særavtalen om legevakt fra 2009. I Sandnes har de derimot fått det til. 
 

Regionsutvalg Vest 
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. Fra høsten 2011 har Jan 

Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe vært medlemmer av utvalget. Andre av styrets medlemmer 

har møtt ved behov. Utvalget har varierende møtefrekvens men ca 1-2 møter i halvåret i snitt. Eivind 

Solheim (leder Hordaland LF) overtok nylig lederververvet. Regionsutvalget er foreningens nivå for å 

møte RHF nivået og saker som er aktuelle for samarbeid på tvers av lokalforeningene. 

 

Syd-Vesten 
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og ivaretar annonsefinansieringen. 

Vi har delvis brukt bladet til å bygge temanummer for å gå dypere inn i problemstillingene vi ønsker å 

sette søkelys på. Bladet distribueres alle leger men også våre samarbeidspartnere. Vi ønsker innspill i 

forhold til temaforslag og artikler. Vi takker vår eminente plastikkirurg kollega Christian Tiller for 

flotte forsidebilder i året som har gått. 

 

Hjemmeside 

Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut. 

 

Støttegruppe for leger 

Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd (ikke en legetjeneste). Terje 

Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger en stor personlig innsats. 

 

 

Sekretær 

Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. 1.1.-

31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11 i 70% stilling. Hun deltar i samlinger for 

sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år. 

 

Annet 

Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.  



 
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått med rådgivning i andre 

saker. Ole Arild Osmundnes (AF) har blitt kjøpt fri til å delta i utredning av storby legevakt og 

deltagelse i en evaluering av PKO ordningen. 

 

 

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. 

 

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 
HELFO: Styret har et Samarbeidsutvalg som har hatt som formål å avholde møter med HELFO. Det 

har generelt vært synkende antall saker å ta opp med Helfo og etter at oppgjørsfunksjonene til Helfo nå 

er omorganisert og ikke lenger tilligger HELFO Vest har det ikke vært avholdt møter i løpet av 2014.  

 

NAV: det har vært avholdt et møte med NAV i 2014.  

 

 

 

 

På vegne av styret i Rogaland legeforening 

Jan Robert Johannessen 

Leder  

 


