Referat for styremøte 7.desember.2017, Lasse Liten, Gjøvik
Innkalt
Stein Helge Tingvoll Hansen
Tor Inge Kristianslund
Oda Hammerstad
Sigurd Breder
Eivind Westrum Aabel
Birger Olsen
Karianne Aasen Siw O. Fosheim
Håvard Olsen
Jens Mørch

Funksjon
leder
Kasserer
Styremedlem
vara
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Sekretær - vara

Forening
OLF
årsmøtevalgt AF
årsmøtevalgt YLF
årsmøtevalgt YLF
YLF
PSL
NAMF
ALF
LSA
årsmøtevalgt LSA

Presens X /Forfall 0
X
X
X
X
0
0
0
X
X
X

1. Godkjenning av referat styremøte 18.nov
Godkjent med innmeldte rettelser.
2. Flytting av akuttmedisin fra Ullevål til Rikshospitalet,
www.opprop.net/nedleggelse_av_akuttsykehuset_ulleval
OLF vil forfatte en støtteutalelse, med sterk bekymring, og sende til OUS og HOD.
De enkelte styremedlemmer anmodes om å gi sine individuelle tilslutninger til
oppropet via lenken.
3. Planlegging neste år, blant annet årsmøtet med foredragsholdere.
a. Status gjennomgang. Christer Mjåset VP dnlf m.v har bekretet intensjon om å
delta, men ennå ikke bekreftet. Edutainment med Trond Viggo Torgeresen
heller ikke bekreftet ennå. Øvrige innslag med Anne Cecilie Harvei, og innslag
fra Villa Sana ( til tema: støtte for leger som sliter.) oppfattes bekreftet. Stian
Westad har ennå ikke bekreftet.
Siw har invitert styret i AF til årsmøte som tilsvar på deres intensjon om å ha
mer kontakt med lokalforeningene.
b. Annen planlegging av årets aktiviteter ble lite konkret. Vi har til hensikt å
gjenopprette kontakt med SI, både administrasjon og ansatte-rep i styret.
Fellesmøte med Hedmark LF ikke drøftet.
4. Høringer:
a. 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/
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Stein Helge pg SIW representerer. Sigurd oppnevnes til vara, og anmodes om å søke
fri for å delta. OLF kan tilby å dekke utgifter til deltagelse som ikke dekkes av
arbeidsgiver.

b. Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Frist 18.12.17.
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-forslag-til-endringeri-akuttmedisinforskriften/hoeringsgrunnlag/
kfr referat : Jens har’n, Siw supplerer med relevante kommentarer og synspunkter.

5. Oppdatering av årshjulet.
Intensjon om å sette inn datoer for styremøtene bl.a. Eivind har fått ansvar for
oppdatering av årshjul, men var forhindret fra å møte. Styret bestemmer neste møte
(pkt 7) og tar det derfra.
6. Eventuelt
a. Sigurd B orienterer om arbeidssituasjonen på medisinsk avdeling, om stort
arbeidspress, og personellmangel.
Det pågår en dialog med ledelsen, men det vurderes å innberette en ny varsling
om uforsvarlighet. I så fall vil OLF komme med en støtteerklæring. Sigurd
holder styret orientert.
b. Kfr mail fra Sigurd der han søker om dekning av utgifter i forbindelse med kurs
i ledelse:
«få dekket deltakeravgift (kr 1950,- ) og tog tur/retur Gjøvik-Oslo, for
deltakelse på Helselederforum 2018».
Utfra klar relevans for tillitsvalgt arbeide, innvilges søknaden.
c. Anmodning om dekning av utgifter til i) bevertning i forbindelse med Sigurd
B s inititativ om et «velkommen til arbeidslivet» seminar for turnusleger og LIS
2 leger, altså fokus på de som starter sitt lege-yrkes liv. Innholdet skal omfatte
orientering om regelverk knyttet til arbeidsavtaler, og orienterin om tillittsvalg
rolle og arbeide. I tillegg til å gjøre de unge kolleger mer rettighetsbevisste, er
det en anledning til å framsnakke tillitsvalgt funksjon og oppgaver (les:
rekruttering) , samt promotere OLF .
ii) Han ber også om at OLF kan dekke honorar tilsvarende lønn i inntil 2
timer, dersom arbeidsgiver ikke kommer ham i møte på det.
Det er budsjettdekning for å støtte denne typen tiltak.
Dette er imidlertid et personlig initiativ fra Sigurd, og berømmes. Det følger en
mal utarbeidet av YLF.
Siw reiser det prinsipielle spørsmål om støtte til slike formål burde
formaliseres, med statutter, i en egen budsjettpost . Det kan fort bli mange
slike arrangementer der det forventes at OLF går inn og dekker honorar.
Det er ikke tvil om at slike arrangement har en betydelig hensikt i det å øke
kjennskap til og bevissthet om fagforeningsarbeide.
Styret innvilger til nevnte enkelt arrangement, under forutsetning av at det
utarbeides et definert konsept, med vilkår/statutter. ( SB sammen med styret)
Det vil da være en definert målsetting om at slike orienteringsmøter med yngre
leger bør gjennomføres regelmessig flere steder etter samme mal.
Det er å håpe om at dette kan medføre økt oppslutning om OLF.
En slik egen målrettet satsning for OLF’s yngre medlemmer bør presenteres
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som årsmøtesak.
7. Neste styremøte
Gjøvik /Lasse Liten 04.01.18 kl 18:00 Tor Inge bestiller.
8. Refleksjoner :
Det ble utvekslet en rekke refleksjoner, observasjoner , og så vel konstruktive som
kritiske bemerkninger om bl.a uhensiktsmessig samhandling mellom byråkrater og
praktiserende, oppgaveforskyvning mellom primær helsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten , og ulike virkelighetsoppfatninger mellom administrasjonsledd
og fag-ledd.
Begrepet «epikrise-porno» var for godt til ikke å bli referatført. Det henviste til
forekomster av fler-sidige epikriser med en grensende til uanstendig overflod av
detaljer. Et sted går dog en grense…
Møtet avsluttet i sedvanlig gemyttelighet, og med raus utveksling av klemmer og
resiprokale gode ønsker for den forestående Høytid.
Referent: Jens A. Mørch.
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