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Tilstede

Referat fra styremøte i Oppland
legeforening
•

Tid: Mandag 12.01.2015 klokka 18.00

•

Sted: Strand Hotell, Gjøvik

•

Inger Kragh Nyhus

•

Siw O. Fosheim

•

Bård E. Husteli

•

Stein-Helge H. Tingvoll

•

Bente Westrum

Forfall
•

Oda S. Hammerstad

•

Odd Gunnar Heitun

•

Jens A. Mørch

•

Kersti E. Styren

1 Godkjenning av referat fra styremøte
10.12.2014.
Godkjent.

2 Høringer.
NOU 2014:12. Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten, intern høring.
1. Er kriteriene om helsetap, helsegevinst og ressurskriterier mer treffsikre enn dagens
kriterier om kostnads- og nytteeffekt?
Stein-Helge har sett på dette. Styret drøftet saken.
Trykket ligger på andre områder enn selve kriteriene. Hvordan skal vi i praksis klare å
utøve prioriteringene? Fastlegen som portvokterfunksjon eller henvisningssekretær.
Helseforsikring. Risiko for 2-delt helsesystem. Fryktkultur. Systemet belønner ikke tid
til å snakke med pasienten. Kriterier må være konkret og enkelt å bruke i praksis, at
retningslinjene kan vises pasienten. Å avstå fra utrednings-/behandlingstiltak krever
mye. Engstelse for å gjøre feil hos helsepersonell.
Styret ser positivt på nye kriterier. Kan være nyttig for fagrådene som lager
prioriterings-veiledere. Ikke egnet for klinisk hverdag verken hos fastleger eller i
sykehus.
Stein-Helge H. Tingvoll skriver et utkast som oversendes styreleder.
2. Høringsinstansenes synspunkt på forslaget om graderte egenandeler.
Styret bifaller Odd Gunnar Heituns forslag til uttalelse.
Vedtak: Styreleder Inger Kragh Nyhus oversender samlet høringsuttalelse til
Legeforeningen innen høringsfristen 20.01.2015.
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3 Brev til styret i SIHF angående stedlig ledelse.
Forslag fra representant i SIHF styremøte 18.12.15 om at «sykehusene i Gjøvik og
Lillehammer slås sammen til en divisjon …. for å samle ressurser og spare penger»
(Østlendingen 18.12.14). Styreleder har utarbeidet et forslag til brev om behovet for
stedlig ledelse i helseforetak.
Vedtak: Brevet oversendes ledelsen i SIHF.

4 Oppfølging av diskusjonen omkring «Omstilling somatikk» des. 2014.
Hvordan jobbe videre?
Hvilke endepunkt er det? Hva er de lange linjene? Hva gir best tjeneste?
Kan/skal vi avvente høringen?
Hva er følgene for Oppland av den prosessen som nå pågår?
Hva trenger vi? Hva må være oppfylt uansett modell?
Hva vil avgjøre politikernes valg?
Hvordan få fram hva medlemmene mener?
Tema tas med inn i de neste møtene. Styret avgjorde å avvente høringen fra SI.
Høringsuttalelse etter at medlemmene er spurt.

5 Årshjul.
I valgår (oddetallsår), skal leder i januar sende epost til alle styremedlemmer der de bes å
informere valgkomiteen om de tar gjenvalg eller ikke.
Yrkesforeningenes representanter skal kontakte sine medlemmer i mars.

6 Evt.
•

•
•
•

Leder i kurskomiteen Trond Karlsen har kontaktet styreleder om årsmøte 2015 på
Lillehammer, da komiteen planlegger emnekurs i endokrinologi. Forslaget er at møtet
legges til Maihaugen.
Tema? Omstilling somatikk og sykehusplaner.
Neste møte: Lillehammer, Mølleloftet, tirsdag 10.februar kl. 18.00.
Kommunesammenslåinger. Betydning for allmennlegetjenesten. Rekrutteringsvansker. Styreleder tar dette med til møte med president Hege Gjessing.

Møtet ble avsluttet kl. 20.00

Bente Westrum, sekretær
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