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Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 

• Tid: Onsdag 09.10.13 klokka 18.00 

• Sted: Hvelvet Restaurant, Lillehammer. 
 

1 Godkjenning av referat fra forrige 
møte 09.09.2013. 
Godkjent. 
 

2 Ilsetra 
 Holde samme programoppsett som i fjor.  

Festkomite ordner meny. 
Egenandel på 750,- pr. pers slik som tidligere år for ledsager, mens medlemmer betaler 500,-. 
Underholdning under/etter middag vil festkomiten arbeide videre med.  
Program lørdag blir i 2 bolker 

- Barnemishandling 

- State of the union 

3  Arbeidsavtale med Lisbeth Rustad Hellerud 
  

4 Innkomne korrespondanse/høringer 
 Har et punkt med høringer fra gang til gang 

Ser på muligheten for en eller to personer som ser igjennom aktuelle høringer for Oppland 
legeforening. 
Policynotat ved Arild angående oppgaveglidning. 
Søknad om godkjenning som spesialist forening AMF og sykehjemsleger støttes. 
 

5 Utsendt brev til medlemmene – kommentarer 
 Viktige saker sendes ut som brev til medlemmene. 

 
 

6 Viktige saker framover 
Jfr. ovennevnte og de punktene jeg har listet opp om hva jeg mener er viktig å forholde seg 
aktivt til i tiden fremover ønsker jeg at vi tar tak i planene om utredning av storsykehus – 
kommenterer hvordan styret vil forholde seg til prosessen fremover. 

Tilstede  
• Inger Krag Nyhus 

• Stein-Helge H Tingvoll 

• Espen Nordheim 

• Siw Odden Fosheim 

• Odd Gunnar Heitun 

• Arild Tandberg 

Forfall 
• Bente Westrum 

• Bård Engen Husteli 

• Jens Andreas Mørch 

• Øyvind Haugen Lie 
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• Hvordan skal man forholde seg til lokal helsedebatt.  Det ble diskutert om man skal 
være aktiv med uttalelse nå eller passiv og vente på ny høringsuttalelse.  

 

• Det er flere punkter som må belyses, infrastruktur, ansattes behov, faglige behov og 
premisser.  Er det andre modeller en et stort sykehus. Det er 190 000 pasienter i 
Oppland og hva er grunnlaget for et bra sykehus. 

 
 
 
Stein-Helge Tingvoll, referent  


