Referat fra styremøte i Oppland
legeforening

Tilstede
•

Inger Kragh Nyhus

•

Siw O. Fosheim

•

Tid: Onsdag 18.03.2015 klokka 18.00

•

Oda S. Hammerstad

•

Sted: Strand Hotell, Gjøvik

•

Odd Gunnar Heitun

•

Bård E. Husteli

•

Jens A. Mørch

•

Stein-Helge H. Tingvoll

•

Bente Westrum

1. Godkjenning av referat fra forrige
møte 10.02.2015.
Godkjent.

Forfall

2. Årsmøte 10.06.15

•

Kersti E. Styren

1. Maihaugen er kontaktet, sal er bestilt,
videre middag. Det er avtalt at man
kommer tilbake til endelig program for kvelden inklusive evt. omvisning, videre alt
det konkrete knyttet til middagen.
2. Inger Lise Ski ble kontaktet etter siste styremøte. Det kommer ikke til å bli høring
angående Prosjekt omstilling somatikk med frist vår 2015. Avhengig av SIHFs vedtak
på styremøte 23.04. (dvs. hvorvidt Prosjekt omstilling somatikk blir skrinlagt eller
ikke) vil det være aktuelt å sette av f.eks. en time til innlegg/diskusjon om temaet.
Forslag: IKN sender ut mail til medlemmene i etterkant av møtet 18.03 hvor det
informeres om årsmøtet, mulighet for å melde saker, videre at man vil avvente
styremøte i SIHF 23.04. og komme tilbake med endelig program i slutten av april.
3. Diskusjon omkring dette, forslag til utforming av et slikt møte.
Vedtak: Sende ut varsel om årsmøte 10.06.15 jfr., pkt.2.1 og 2.2. Inger Kragh Nyhus.

3. Ilsetra
1. Ilsetra er bestilt 13.-14.11.15.
2. Henvendelse til Edvin Skei er gjort, men ingen respons.
Jonas Bergland? Oda S. Hammerstad (avventer).
Kan vi ta rasjonelle valg? Jeg hører hva du sier, men skjønner jeg hva du mener?
Professor i psykologi Leif Edvard Ottersen Kennair, NTNU. Inger Kragh Nyhus.
3. Lørdagens program (forslag):
Kommunikasjon
Beslutningsprosesser
Overdiagnostikk
Prosjekt omstilling somatikk
Vi jobber videre med dette i neste styremøte 27.04.
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4. Brev til Helse Sørøst om flere avtalespesialister
Brev sendt til Samarbeidsutvalget i Helse Sørøst, til deres møte 13.03.15, ble referert.

5. Høringer
Intern høring: Om betegnelsen lokalforening – fylkesforening, frist 7.04.15.
Vi mener at betegnelsen fylkesforening har bedre kommunikasjonsverdi enn
lokalforening og støtter forslaget.
Høring: Landsstyresak - Legeforeningens samarbeid med andre, frist 06.04. 15.
Oppland Legeforening støtter arbeidsgruppens forslag.
Høring: Utkast til innspillsrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus, frist
01.04.15.
Leder Inger Kragh Nyhus har utarbeidet forslag til uttalelse, som ble vedtatt.

6. Valg
Leder i valgkomiteen Bent Monsbakken møtte. Laila Lambrecht og Saeed Moradi er de
andre to i valgkomiteen.
4 representanter og 2 vararepresentanter er årsmøtevalgt og valgkomiteen vil ta en
telefonrunde for å avklare gjenvalg/valg. Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater.
Foreningene YLF, PSL, OF, AF, LSA og NAMF er representert med foreningstillitsvalgte i
styret. Representantene bes om å sende ut en forespørsel til sine medlemmer og
avklare gjenvalg/valg, inkl. vararepr. Alle medlemmer i en forening er valgbare.

7. Evt.
Vi har fått 382 940 kroner overført fra Sentralforeningen for 2015.
Medieoppslag skaper forventinger til Lokalmedisinske sentra:
«Se til Valdres og VLMS». «Framtidas primærhelsetjeneste». «Ministerbesøk».
«Legevakta unik i landet». «Skadestuer utstyrt på operasjonsstuenivå».
Det er sendt bekymringsmelding til fylkeslegen om arbeidsforhold på Lillehammer
lokalmedisinske senter/legevakt. Forsvarlighetskravet i § 4.1.c. i Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester. Varslingsplikt etter Helsepersonellovens § 17.
Neste styremøte er 27.04. kl. 1800 på Mølla, Lillehammer
Møtet ble avsluttet kl. 20.15

Bente Westrum, sekretær

2

