Tilstede

Referat fra styremøte i Oppland
legeforening
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Tid: Mandag 14. mars 2011 klokka 18.00.
Sted: Café Stift, Lillehammer.

Godkjenning av referat fra forrige
møte

Godkjent uten anmerkninger.

2

Årsmøte/jubileumsmarkering










Frode Oosterling
Seth Donkor
Bodil Hagen Sægrov
Gro Leonhardsen
Anne Cecilie Harvei
Jens A. Mørch
Halvor Danielsen (kl. 19.35)
Håkon Kinck Gaarder,
referent

Forfall





Lars Olav Fjose
Bente Westrum
Saeed Moradi
Øyvind Bernersen

Gaarder publiserer innkalling til årsmøte så snart
denne foreligger, samt saksdokumenter. Oosterling
sender elektronisk beskjed på "mine sider". Gaarder lager elektronisk påmelding mtp. middagen
etter årsmøtet. Gaarder og Oosterling lager en medisinsk quiz. Middagen holdes på
Maihaugrestauranten. Sægrov setter sammen sakspapirene. Gaarder stiller som referent på
årsmøtet.
Bidrag til årsmeldingen har deadline 1. mai. Oosterling oppdaterer høringsuttalelsen om Sykehuset
Innlandet. Donkor skriver om Ilsetraseminaret 2010.
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Ilsetraseminaret 2011

Arrangeres 11.-12. november 2011. Trekkplaster på fredagen er Jørgen Skavlan, PULS-lege og årets
allmennlege 2010. Trond Markestad, pediater og leder for rådet for legeetikk, og Geir Riise,
generalsekretær i Legeforeningen, kommer på lørdagen.
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Helse Sørøst – nedskjæring av rehabiliteringsplasser

Mørch har laget en kalkyle på hva nedskjæringen vil innebære. Helse Sørøst drifter prosessen. I det
geografiske samarbeidsutvalget er også Sykehuset Innlandet representert, hvorfra det signaliseres fra
legehold at man ønsker færre, men tyngre rehabiliteringsplasser. Det er imidlertid viktig å fremholde
at det betyr mye for primærhelsetjenesten i Oppland. Det viktigste er å dokumentere tilfellene der
man ikke får henvist til rehabilitering slik man ønsker. Man er blitt lite involvert i prosessen, og har
fått servert "pakken". Det er også kommet en ny samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet og
kommunene med gjensidig forpliktelse til å holde hverandre orientert om hvilke endringer som får
konsekvenser for den andre parten. Oosterling foreslår at man ber om en redegjørelse for prosessen
i forhold til hvordan man kommer frem til beslutningen. Mørch skriver et brevutkast i forhold til
dette.
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Regnskap 2010, budsjett 2012

Danielsen redegjorde for regnskap og budsjett. Det stilles spørsmål ved om post 5920 er nødvendig,
eller om den kan slås sammen med post 5910, i forhold til frikjøp av tillitsvalgte; Danielsen foreslår at
det settes 0 kr på post 5920. Man forutsetter samme beløp for sekretærtjenester.
Møtegodtgjørelsen for tillitsvalgte traff godt i 2010. Honorar forelesere er usikkert hvilke beløp som
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skal føres; bilag fra 2009 kan sjekkes. Regningene fra Visma antas å stemme meget godt.
Kurskomitéen må inn i Olfs regnskap og budsjett f.o.m. 2011. Eksterne kontortjenester omfatter bl.a.
sekretæren til kurskomitéen, kopiering o.l. 6890 annen kontorkostnad på 5000 kr er litt uklart hva
innebærer. 7750 andre møter omfatter åpen møteserie; 20000 kr i budsjett for 2012. Danielsen lager
en oversikt over hva alle budsjettposter omfatter. Økt bruk av midler bør komme alle medlemmene
tilgode.
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Jubileumsarrangement til høsten?

Et arrangement i tilknytning til årsmøtet blir vanskelig, og adskilles som et eget arrangement. Tablåer
på Maihaugen i tidsriktige miljøer med leger som agerer som man ville gjort på den tiden, er ønskelig.
Maihaugen er interessert i dette. Forutsetningen er at man får hanket inn noen som er interessert i å
bidra til dette. Det foreslås nedsatt en prosjektgruppe. Det finnes kostymer på Maihaugen og
medisinske museale apparater ved Lillehammer sykehus. Alle tenker på idéer til arrangement.
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Eventuelt

Orientering fra Mørch: Psykiatrisk samarbeidsutvalg (PSU) er nedlagt som sådan. Mørch stilte
spørsmål om hvorfor det var et eget utvalg for psykiatrien uavhengig av somatikken. Det er nå
integrert i det geografisk samarbeidsutvalget. Dette var nok et nødvendig grep.
Orientering fra Harvei: Nyheter fra PSL. Nylig avholdt administrasjonsmøte i forhold til organisering,
faglige innspill og diskusjoner.
Møtet ble avsluttet ca. kl. 20.10.
Håkon Kinck Gaarder, referent.
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