
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasientkommunikasjon 

   - Profesjonell eller  glad   

amatør? 

 

Bård Fossli Jensen 

spes. barnesykd. ph.d. 

 

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne 

invitere til årsmøte i Stavanger Konserthus. 

 

Vi starter opp klokken 17.30 med årsmøte. 

 

Kl. 19.00 starter foredraget «Kommunikasjon – profesjonell 

eller glad amatør?» Bård Fossli Jensen gir oss det beste 

han har av råd, strategier og tips når det gjelder å møte 

pasienter og pårørende i alle kategorier. 

Bård er til daglig barnelege ved CatoSenteret og Sørlandet 

Sykehus Arendal, han har en doktorgrad i medisinsk 

kommunikasjon og trener leger og andre helsearbeidere i 

pasientkommunikasjon. 

 

Middag og underholdning ca kl 20.00.  

 

Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel ! 
                                                      

Vel møtt! 

 

Innkalling til årsmøte  

Onsdag 10.6.2015 

Underholdning: «Nasjonal vareopptelling» 
- en satirisk reise rundt i landet med Pål 
Espen Kilstad og Trygve Kristian 

Svindland . 



 

  

Årsmøteprogrammet 
 

Saksliste: 

Valg av møteleder 

● Godkjenning av innkallingen 

● Årsmelding for Rogaland legeforening 2014 

● Regnskap 2014 

● Budsjett 2016 

● Kurskomitéen årsmelding 2014 

● HLR årsmelding 2014 

● Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2014 

● Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2014 

● Valg av revisor 

● Valg av nytt medlem til kurskomitéen  

● Valg av medlem til kurskomitéen for nord-fylket 

● Valg 

 

 

Påmelding for middag m/underholdning: 

Send e-post til rogaland.legeforening@gmail.com  innen 30. mai 2015. 

Gratis for leger og ledsagere. 

 

Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker 

samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus. 

 

For tilreisende fra nordfylket  

Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss. 

 

For dem med over 1 time reisevei dekker vi overnattingsutgifter på hotell. Egenandel 300,- 

De som ønsker dette må avtale dette ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn 

(rogaland.legeforening@gmail.com). 

 

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

 

Alle HTV for Allmennlegeforeningen vil få invitasjon til formøte kl. 13-16.00. Egen invitasjon 

sendes på e-post men vi ber dere holde av tidspunktet. 

 

Vel møtt! 

Jan Robert Johannessen 

Leder 
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