Årsmelding for Vest-Agder legeforening 2019

Styrets sammensetning

tom. 310819

Årsmøtevalgt:
Ole E. Strand, leder
Anne Sissel Sørensen, nestleder
Haakon Bjurstrom, styremedlem

Fra yrkes foreningene:
David Anand Goksem, AI;
Anne Lindtner Noraas, PSL
Stephan Karsten Thomassen, YI,F
Øystein Vidar Hansen, NAMF, kasserer
Hans Thorwild Thomassen, or
LSA og LVS ikke besatt

Varamedlemmer:
Ole Georg Vinorum
Ingvald Vabo
Styrets sammensetning

fra 010919

Årsmøtevalgt:
Ole E. Strand, leder
Anne Sissel Sorenscn, nestleder
Haakon Bjurstrom, styremedlem
Fra yrkesforeningene:
David Anand Goksem, AI;
Anne Lindtner Noraas, PSL
Manindcrprit Singh, YI,F
Øystein Vidar Hansen, NAMF, kasserer
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J ,SA og] ,VS ikke besatt
Varamedlemmer:
Tormod J .onncrød
Kirsten Sola
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Revisor
Revisorfirma

Thorbjørn

Salvesen AS

WEB-ansvarlig:
Styret har erfart at det er teknisk vanskelig å legge inn dokumenter på en god måte på
hjemmesidene. Vi har derfor inngått avtale med Legeforeningens dataavdeling om at det via den
avdelingen legges ut informasjon på nettsidene etter behov.

Styremøter
Det er avholdt 5 ordinære styremøter i perioden. Styret hadde i tillegg møtehelg i Krakow, Polen
3. - 6. mai. Dessuten hadde styret et fellesmøte 12 mars med styret i Aust-Agder legeforening.
Det var enighet i begge foreninger om at det var for tidlig å tenke på fusjon av lokalforeningene.
De to lokalforeningene har allerede felles kurskomite. Styrcrcfcratcnc er lagt ut på hjemmesidene.

Medlemsmøte
Det ble avholdt medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet 22 august 2019. Vi fikk besøk av
overlege Ketil Størda!' Ketil Størdal er professor og spesialist i barnesykdommer
og leder i
Norsk barnclcgcforcning,
Han er talspcrson for kampanjen «Gjør kloke valg». Kampanjen er
laget av Den norske legeforening og de fagmedisinske foreningene. i partnerskap med Norsk
pasientforcn ing.
Størdal holdt et interessant og engasjerende foredrag med tittelen «For mye medisin?»
I etterkant av årsmøtet ble det avholdt årsrnøtefest for medlemmer med ledsagere, med ca. 70
deltakere.

Medlemmer
Pr 291020 har Vest-Agder legeforening 1065 medlemmer, mot 1022 pr. 230819. Disse fordeler seg
som følger: Allmennlegeforeningen
275, Leger i vitenskapelige stillinger 5, Leger i
samfunnsmedisinsk
arbeid 32, Norsk arbeidsmedisinsk forening 16, Overlege foreningen 336,
Praktiserende spesialisters landsforening 47, Yngre legers forening 358.

Møtedeltakelse
Leder har deltatt på J ~egeforeningcns ledersamiing og landsstyremøtet, samt J ~egcforeningens
seminar for lokalforeningene. I landsstyret 2017 - 2019 satt også David Anand Goksem, Hans
Thorwild Thomassen og Ingvald Vabo.
Leder Ole E. Strand har også vært medlem av Regionutvalg Sør-Ost.
Generelt
Første del av 2019 var i stør grad preget av at Vest-Agder legeforening sto som arrangør av
landsstyremøtet 2019, som ble lagt til nye Caledonien hotell 4-6 juni 2019. Lokal
arrangementskomite
var Anne Lindtner Noraas, Anne Sissel Sorensen, Hans Thorwild Thomassen
og Ole E. Strand. J .andsstyrcmøtct ble en suksess, og lokalforeningen ftkk mange gode
tilbakemeldinger på gjennomføringen.
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Høringer
Styret har hatt begrenset aktivitet i 2019 på dette området, men levert høringsuttalelser i følgende
saker:
Desember 2019: Forslag til lov om c-helse (c-helseloven) og endringer i forskrift om IKT
standardisering

Støttekollegaordningenjlege-for-lege
ordningen
J .isre over kolleger tilsluttet disse ordningene finnes på Vest -Agder legeforenings hjemmesider.

Kurskomiteen
Fra leder av Kurskomiteen Siri Dalsmo Berge, har vi mottatt følgende rapport:

Nytt kurskomitemedlem i 2019: Elisabeth Brutlodt Stenhagen, fastlege i Arendal.
Nytt kurskomitemedlem i 2020: Edvard L. Sandberg, sykehuslege i Arendal.
Kurskomiteen er dermed igjen fulltallig.
Kurskomiteen har arrangert den tradisjonelle kursuka i november 2019. Det ble arrangert 3
emnekurs (endokrinologi, nevropsykiatri og praktisk psykiatri, småkirurgi) med totalt 95
deltakere. De aller tleste som deltar er fra Agderfylkene. Kursene fikk generelt gode
eval ueringer.
Overskuddet etter 2019 var på ca kr 10.000,-.
Kurskomiteen har i 2019 stort sett hatt nettmøter. Dette gir reduserte møteutgifter. I tillegg har
vi i 2020 svært god påmelding til kursene og har økt kursavgiften noe. Dette forventes å gi noe
mer økonomisk buffer for senere år.
Det har vært jobbet noe med markedsføring gjennom 2019, som er videreført i 2020.
Kurskomiteen sin Facebook-side - "Kurskomiteen Agder", har nå over 200 følgere (økt fra 100
året før). Kurskatalogen til legeforeningen er også en viktig kanal for markedsføring av
kursene. I tillegg brukes mailinglistene til legeforeningen, kommuneoverlegene har fått mail de
sender ut, og det blir sendt ut mail via Anton Rodahl og Praksisnytt. Vi ser at det å reklamere
via tlere kanaler vil være viktig fremover, da man når tlere generasjoner leger slik.
Kurskomiiccn har i 2019 bestått av følgende medlemmer:
Siri Dalsmo Berge (leder)
Elisabeth Brutlodt Stenhagen
David Goksem
Bernt Magdy Salib.
Kristin Lilleholt
Kari Haugland (bistår med å arrangere Haydom-kurset)
Mangler sykehuslege fra AAL
Kurskomiteen 2020 har fått påfyll, og består nå av:
Siri Dalsmo Berge (leder)
Elisabeth Brutlodt Stenhagen
Edvard L. Sandberg
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David Goksem
Bernt Magdy Salib.
Kristin Lilleholt
Kari Haugland (bistår med å arrangere Haydom-kurset)

Arbeidsmiljø /likestilling
Vest-Agder legeforening har i dag ingen ansatte. Styret har i perioden ikke hatt spesiell
oppmerksomhet på likestilling. Slik styret vurderer det, har vi ingen store likestillings utfordringer i
foreningen. Ikke desto mindre vil det være ønskelig med større kvinnerepresentasjon i styret.

VAL-fond til etterutdannelse
På årsmøtet i 2012 ble det vedtatt en endring i vedtektene for fondet, slik at styret har anledning til
å behandle søknadene etter hvert som de kommer inn, og ikke kun en gang pr. år som tidligere.
Styret ønsker å behandle innkomne søknader en gang pr. kvartal, og har hatt som hovedregel ikke
å komme med større tildelinger enn kr 5000,- pr. søknad. Vi har i 2019 ikke mottatt noen
søknader om stipend. Styret ser det i lys av dette som naturlig å vurdere å endre kriteriene for
tildeling.
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