
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV APRIL 2018 

KLUBBMØTE   09.04.18 

3 min:  

Aksel: Tilbakeblikk på 9.april og kampane deretter. 

 
Dagens tema: Komiteane arbeider 

Alle komiteane i godt arbeid. 
 

Annen info 
Hallvard: Det går godt framover med Sveinung etter operasjonen. 
Vibeke: Sansehagen treng vårpuss. Organiserte to dugnader. 
Lene: Tur til Fitjar med fylgje 26-27.mai 
Ove: God påmelding til konserten med Odd Nordstoga, men fortsatt ein del billettar uselde. Usikkert 
om det blir sett opp ytterlegare ei framsyning. 
 

Referent: Aksel 

KLUBBMØTE   16.04.18 

3 min:  

I sin treminutt trakk Audun frem noen spennende arrangementer under kulturdagene som starter 

fredag. Han hevdet at Arna Rotaryklubb bør kunne regnes som en god kandidat til kulturprisen for 

Arna på grunn av vår omfattende tilrettelegging for kultur. 

 
Dagens tema: Innkommende president Jon orienterer om mål og planer for 

kommende rotaryår. 

Det som blir det spesielle dette året er at klubben skal assistere Arild i hans guvernørgjerning. Det 
innebærer særlig ansvaret for å arrangere distriktskonferansen, som blir holdt på Fleischers hotell på 
Voss fra 5. til 7. oktober. 
Noen av klubbens medlemmer inngår i distriktsledelsen det året. Vidar blir distriktets sekretær, Bjørn 
S. blir distriktets kasserer og Leif Harald får ansvaret for medlemsrekruttering. 
Det andre spesielle dette året blir presidentens ønsket om å finne et nytt internasjonalt prosjekt, 
eventuelt i samarbeid med en annen klubb. 
Utover dette blir det ingen stor revolusjon i klubbens oppgaver. De faste prosjekter skal 
gjennomføres. 
Alle komiteledere i inneværende år har på forespørsel sagt at de kan ta et år til. 
I styret har Jon med seg Vibeke som innkommende president, Bjørn S. som kasserer og past 
president, Anne-Britt som sekretær og Tore og Odd som styremedlemmer. 
Vibeke har ansvar for ungdomsutveksling, Leif Harald for TRF og Synnøve er CICO. 
Hallvard blir sjef for utdanningsmessen, som går av stabelen torsdag 15. november. 



  

 
Annen info 
Alfred minnet om arbeidet i sansehagen på helseheimen onsdag 18. april. 
Synnøve inviterte til storkamp mellom AB og Sandviken på lørdag 
Bjørn M. sa at programmet 30. april blir en omvisning i NRKs lokaler i Bergen Media City av Odd. 
Ellers opplyste president Bjørn at Jan Otto nå har meldt seg ut av klubben på grunn av sin 
jobbsituasjon. 
 

Referent:  Audun 

KLUBBMØTE   23.04.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

 

Dagens tema: Fastlegens rolle ved Willy Davidsen Raa 

Willy er fastlege og kommunelege i Masfjorden, men bor i Arna der han også kommer fra. Han 

utdannet seg først til sykepleier, og tok deretter legeutdanning. Fastlegeordningen ble innført for å 

sikre kontinuitet og oversikt i lege – pasientforholdet. Én lege har ansvar for, og følger opp pasienten. 

Egenandel for behandling og konsultasjon har et årlig tak på ca kr 2000,-. Konsultasjonen for barn er 

gratis. 

En typisk arbeidsdag for fastlegen består av konsultasjoner og papirarbeid mot eksempelvis NAV og 
andre relevante etater for pasientoppfølgingen. Papirarbeidet utgjør i dag en betydelig del av 
arbeidsoppgavene, og prioriteringer må gjøres hver dag. Noen fastleger tar bare en problemstilling i 
hver konsultasjon, men de fleste undersøker flere plager i samme konsultasjon. 

Fastlegene har også vakter på lokale legevakter, og har typisk 60 timers arbeidsuke. Fastlegen er 
kontaktpunktet mellom pasienten, spesialister og sykehus, og får daglig rapporter fra sykehus 
vedrørende pasienter og har ansvar for etterbehandling og videre oppfølging. 

Hva kan pasienten gjøre selv? Willy Davidsen oppfordrer pasienter til å forberede seg til legetimen. 
Skriv gjerne ned 3 prioriterte plager som du ønsker legen skal se på på en lapp. En konsultasjon tar 
normalt 20 min, så da er prioriteringer nødvendig. 

Leger og legevakter har normalt journaler som ikke er synlige for andre. Derfor bør alle ha en 
oppdatert medisinliste på seg. Det sparer leger for tid og arbeid i situasjoner der tid kan være viktig. 

Willy gikk også gjennom hvilke plager og symptomer som hører hjemme hos henholdsvis fastlegen, 
legevakten eller AMK. AMK skal ha en responstid på 10 sekunder når du ringer 113, og legevakten 
skal svare deg innen 90 sekunder. Det er også et nasjonalt legevaktsnummer «116117», som 
besvares av nærmeste legevakt uansett hvor i landet du ringer fra. 

Annen info 
Lene informerte om at den varslede «blåturen» til Fitjar i mai utsettes til september/oktober på 
grunn av sviktende påmelding. 

Referent:  Odd 



  

 

KLUBBMØTE   30.04.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter 

Dagens tema:  Besøk i Bergen Medieby 

Odd var vår cicerone. Her held blant anna NRK, TV2, Universitetet, Bergens Tidende, Bergensavisen, 
Virzt og mange andre mediarelaterte verksemder til. Rundt 1500 har sitt arbeid i dette store 
senteret; 120 av dei i NRK, der Odd jobbar. Då vi kom var dei i gang med eit innslag til Dagsnytt 18, 
omkring utspelet frå presten Per Anders Nordengen, om at det er for mange kyrkjelege heilagdagar. 
Hjå «nye NRK Hordaland» er nyskaping, fleksibilitet og samarbeid sett i høgsetet. Kjempespennande, 
og godt lagt fram! 
 

Referent: Aksel 


