Saksliste for styremøte 18.november Pellestova, Øyer
1. Godkjenning av referat styremøte 12.okt
2. Høstmøtet Pellestova gjennomføring.
JJJJJ
Veldig fornøyd med bredden i forsamlingen, og aktiviteten i debatten.
Fokus på personlig motivering av enkelt personer.
3. Søknad fra MedHum om økonomisk støtte.
Styret innvilger kr 10.000,- til foreningen.
4. Planlegging neste år, blant annet årsmøtet 15 -16.06.18 med foredragsholdere.
a. Når lege trenger lege:
Anne Cecilie Hårvei, hun er støttekollega og leder for støttekollegaene i Oppland.
Hun er også medlem i Utvalg for legehelse som oppnevnes av legeforeningens
sentralstyre.

b. . Trond ?? fra Villa Sana - Og Stian Westad. Etterspørre deltagelse fra
Sentralstyret. (Oda følger opp)
c. Underholdning: forespørsel til sangkor i Valdres der legevaktsoverlegen ved
VLMS er medlem.,
5. Høringer:
a. Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - Norsk forening for
funksjonell og integrert medisin (NFIM) frist 22.11.17.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/intern-hoering-soknad-omopptak-som-spesialforening-under-dnlf-norsk-forening-for-funksjonell-og-integrertmedisin-nfim/hoeringsgrunnlag/
Oda har synspunkter … mot. Forsvarer det slik at hun skriver en uttalelse som OLF
stiller seg bak.

b. Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker
m.m. Frist 8.12.17.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-landsstyremotet2018-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m/hoeringsgrunnlag/
Tas opp ved neste styremøte 07.12.17.

c. Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Frist 18.12.17.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-forslag-til-endringeri-akuttmedisinforskriften/hoeringsgrunnlag/
Jens tar denne…
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6. Oppdatering av årshjulet
Eivind skal oppgraderes på redigering på nettsiden
Plan for møte med sykehusledelse og ansatterepresentant i Styret SI slik vi har hatt
tidligere.
7. Eventuelt
Oppgaver som vi skal prioritere:
-Fastlegesituasjonen – rekruttering / organisering .
Er ALIS prosjektet en måte å komme videre på?
Hvordan komme i samhandling med kommunene - unngå konfrontasjon – men
samtidig tydeliggjøre det kommunale ansvaret. JM problematiserer klimaet mellom AF
og KS.
- Følge godt med på hva som skjer i forlengelse av vedtaket om
Hovedsykehusmodellen.
8. Neste styremøte
07.12.17 18:00 . Gjøvik/LasseLiten. Forhåndsbestille Julemeny?
Forfall varsles snarest , men for sikkerhet skyld må vi ha positiv påmelding foreligge
en uke før. Siw og Karianne melder forfall nå.
Styremøte avsluttet 14:00

Ref: Jens A. Mørch.
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