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Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 

 Tid: Mandag 11.03.2013 klokka 18.00 

 Sted: Valdres Gjestegård 

 

1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent.  

2 Godkjenning av referat fra forrige 
møte 04.02.2013. 
Godkjent. 

3 Ilsetraseminaret 15.-16.11.2013 
 Jens A. Mørch og  Siw Fosheim kontakter aktuelle kandidater til fredagsforedraget. 

Arbeidstittel for lørdagen er «Oppdager vi de barna vi burde oppdage?».  Vi tenker oss en 
hoved-innleder og et panel. Jens A. Mørch er møteleder og finner de kandidatene han mener 
bør inviteres.  

Seth Donkor kontakter representant for styret i SI for det faste innslaget om status.  

  

4 Brev til sykehuset Innlandet 
 Brevet er sendt til Hamar Arbeiderblad, Østlendingen, Oppland Arbeiderblad og GD. 

 Sendes også til Avisa Valdres. Frode Oosterling. 

5 Ny nettansvarlig 
Sekretær for Kurskomiteen har sagt seg villig. Frode Oosterling gir opplæring og følger opp.  

6 Høringer 
 Styreleder har fordelt et antall høringer blant styremedlemmene. 

 Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger. Høringssvar utarbeidet av 
Seth Donkor ble vedtatt.  

 Fjerning av overgangsregel. Høringssvar utarbeidet av Frode Oosterling ble vedtatt. 

 Nedleggelse av Regionutvalg. Omarbeidet høringssvar fra Frode Oosterling ble vedtatt.  

Legespesialistenes etterutdanning.  Høringssvar fra Siw Fosheim ble vedtatt og oversendes 
Frode Oosterling.  

Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for spesialiteten rus- og 
avhengighetsmedisin. Saeed Moradi hadde sett på dette. Styret vedtok å ikke  avgi 
høringssvar. 

Reservasjonsadgang – rapport fra arbeidsgruppe. Halvor Fretland Danielsen hadde 
utarbeidet forslag til høringssvar. Styret drøftet de ulike standpunkter fra Legeforeningens 

Tilstede 
 Frode Oosterling  

 Saeed Moradi  

 Siw Fosheim 

 Seth Donkor 

 Jens A. Mørch  

 Bente Westrum 

Forfall 
 Gro Leonhardsen 

 Anne Cecilie Harvei 

 Halvor Fretland Danielsen  

 Stein Helge Tingvoll 
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arbeidsgruppe. Styret er delt i sine vurderinger, og det er stemmer for alle alternativer. 
Flertallet av de frammøtte er mot en formalisert reservasjonsadgang (alternativ D). Frode 
Oosterling oversender et endelig høringssvar.  

Følgende høringer gjenstår:  

 Praksiskompensasjon for avtalespesialister. Anne Cecilie Harvei.     

 Fremtidig spesialitetsstruktur. Stein Helge Tingvoll.          

                             Forslag til arbeidsprogram 2013 – 2015. Jens A. Mørch   

 

7 Vara til Landsstyremøtet I Alta 4.-6. juni 
 Seth Donkor.  

 

8 Eventuelt 
Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene.  

Kommunene vil fra 2016 ha plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Plikten skal kun 
gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller 
yte omsorg. I all hovedsak vil dette gjelde pasienter med kjente sykdommer som ved 
forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling. 

Jens A. Mørch deltar i en prosjektgruppe i Gjøvikregionen og orienterte om arbeidet.  

Helseforetakene har plikt til å etterse at plassene er en reell avlastning av 
sykehusinnleggelser. Samarbeidsavtale mellom kommunen(e) og Sykehuset Innlandet må 
være undertegnet for å kunne søke midler fra tilskuddsordningen.  

Det er etablert en avtale slik at midler kunne søkes innen fristen, men saken er sendt videre 
til KS. Det er spørsmål om hvilke krav Helse Sør-Øst kan sette til driften av døgnplassene i 
forhold til hva som skal være kommunal styring av helsehjelp.  

Styret drøftet saken, særlig i lys av hvordan legeressursene skal organiseres for disse 
pasientene og hva dette kan bety for legevaktslegenes arbeidssituasjon. Styret anbefaler Jens 
A. Mørch å ta opp saken med Legeforeningen sentralt og leder i LSA. 

  

Møtet ble avsluttet kl. 2100.  

 

Bente Westrum, sekretær  

  


