Tilstede

Referat fra styremøte i Oppland
legeforening
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Tid: Mandag 7. februar 2011 klokka 18.00.
Sted: Lasse Liten, Gjøvik.

Godkjenning av referat fra forrige
møte

Årsmøtet blir 7. juni 2011 på Lillehammer. Forøvrig
godkjent uten anmerkninger.
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Årsmøte/jubileumsmarkering











Frode Oosterling
Bodil Hagen Sægrov
Anne Cecilie Harvei
Jens A. Mørch
Lars Olav Fjose
Gro Leonhardsen
Halvor Danielsen
Seth Donkor
Håkon Kinck Gaarder,
referent

Forfall




Saeed Moradi
Bente Westrum
Øyvind Bernersen

Legeforeninen er 125 år i år, og det meddeles fra
sentralt hold at det er ønskelig med en markering i lokalavdelingene. Det kan både være
arrangement for medlemmene eller åpent arrangement rettet mot publikum. Maihaugen kan tenkes
å fungere som sted for et slikt arrangement. Det ble foreslått populærvitenskapelig foredrag, samt en
happening hvor noen utkles som leger i ulike tidsepoder, presenteres for et problem og behandles
med datidens remedier. Dette må luftes med Maihaugen, og det må oppsøkes statister som er
interessert i medisinsk historie. Et slikt arrangement bør holdes adskilt fra årsmøtet.
Det er også ønskelig med en kort markering på årsmøtet, og det ble foreslått å gjennomføre en
medisinsk quiz. Selve årsmøtet tenkes avholdt på Maihaugen. Oosterling kontakter Maihaugen.
Sægrov lager et programutkast til årsmøtet. Gaarder publiserer informasjon fortløpende på nett.
Sægrov kontakter valgkomitéen. Det skal velges styreleder, to styrerepresentanter og to
vararepresentanter på årsmøtet, samt ny kurskomite og valgkomite. I tillegg må honorarbeløp for
sekretærtjenester behandles.
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Ilsetraseminaret 2011

Arrangeres 11.-12. november 2011. Mest aktuelle trekkplaster på fredagen er Jørgen Skavlan, PULSlege og årets allmennlege 2010. Flere andre forslag ble også nevnt. Ifjor var honoraret 10.000 kr, men
kan vurderes øket, og Skavlan kan forespørres om han har noe absolutt krav. Donkor forespør
Skavlan. Middag, overnatning og reise blir dekket. Han kan presentere et selvvalgt tema, evt. tilbys
tema. Oppdraget er å engasjere og gjerne provosere litt, samt skape debatt. Geir Riise,
generalsekretær i Legeforeningen tilbys å snakke på lørdagen angående våre forventninger til Dnlf,
Oosterling kontakter ham. Leder i Rådet for legeetikk Trond Markestad bes orientere om veileder for
avsluttende behandling, Fjose kontakter ham. Det må avsettes tilstrekkelig med tid til diskusjon.
Historiker Bærøe, evt. Schønsby, kan evt. også anmodes om å snakke på lørdagen. Donkor håndterer
alternativene dersom Skavlan ikke er tilgjengelig.

Oppland legeforening ● Lokalforening i Den norske legeforening ● Svingen legesenter, Nymosvingen 2, 2609 Lillehammer ●
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Sykehuset Innlandet – strategisk fokus

Det er viktig å motstå ventet "splitt og hersk"-taktikk, slik at Gjøvik og Lillehammer sykehus ikke
havner i skyttergravene. Oppland legeforening er godt fornøyd med dagens sykehusstruktur, og man
oppfordrer til ikke å inngå i en polemikk angående Gjøvik eller Lillehammer sykehus, men kan vise til
en annen struktur i Hedmark fylke. Oppland legeforening arbeider for at Gjøvik og Lillehammer
sykehus beholder dagens posisjoner og videreutvikles. Styret fatter ingen formelle vedtak. Oppland
legeforening går inn får en 3-sykehusmodell som innbefatter Lillehammer, Gjøvik og Hamar/Elverum.
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Regnskap 2010

Danielsen fremla foreløpige regnskapstall fra Visma. Kurskomitéens kostnader innbakes i regnskapet
så snart det er praktisk mulig. Sekretærhonorar fremkommer ikke under riktig post. Danielsen
meddeler regnskapsfører om innbaking f.o.m. 2010 om mulig, evt. vente til 2011. Foreningen har
mye penger på bok, men må trolig tære på inntektene pga. sannsynlig vedtak om omlegging av
kontingentfordelingen på det kommende Landsstyremøtet i mai. Danielsen og Oosterling lager nytt
budsjettutkast for 2012, klart til styremøtet 14. mars 2011. Budsjettet må vedtas av årsmøtet.
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Eventuelt
1. Nedskjæring av rehabiliteringsplasser: Orientering ved Mørch. Helse Sørøst hevder at
tilbudet ikke er svekket. Det må gjøres en kartlegging på primærnivå om hvem som får
dårligere tilbud. Er det en forskyvning av rehabilitering til primærtjenestenivå? Får
pasientene det de har krav på, er kvaliteten sikret, og foreligger det brister i forutsetningene
til Helse Sørøst? Beslutningen synes å ha skjedd på byråkratnivå fremfor å være en politisk
beslutning, og fremstår som et demokratisk problem. Saken kan også tenkes å øke liggetiden
på sykehus. Det forventes i stor grad et lokalt tilbud. Er nedskjæringen kompensert med nye
dagplasser? Skal det foregå daglig transport mellom hjem og rehabiliteringssted?
Medlemmene bør oppfordres til å bestride påstandene, og kartlegge hvilket tilbud som fratas
hvilke pasienter. Nedskjæringen synes ikke å være i tråd med samhandlingsreformen. Det
fremstår som et demokratisk problem at Helse Sørøst tar beslutninger uten en åpen prosess i
forkant. Kan man eventuelt innføre høyere egenandel på rehabilitering? Mørch lager et
brevutkast til neste styremøte.
2. DnB NOR-avtalen: Oosterling er blitt forespurt om å gjøre fordelsprogrammet bedre kjent for
leger lokalt. Banken spør om Oppland legeforening vil være med på en tilstelning med
orientering om bankavtalen for medlemmene. Styret ønsker ikke å bidra til dette.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 19.30.
Håkon Kinck Gaarder, referent.
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