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Referat fra felles styremøte 

Oppland legeforening og Hedmark legeforening 
 

Tid: torsdag 08.04.21. Klokken 18.00 Sted: Teams 
 

Til stede:  
Stein-Helge Tingvoll, Mia Catrine, Håvard Olsen, Espen Kongelf,  
Mona Kristin Solberg, Karen H. Hustveit, Kristine Gaarder, Harald Sanaker, Frode 
Berre, Ragnhild Dybvig 
Forfall: 
Jon Iver Fougner, Martin Chapman, 
 

 
01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
           Godkjent 
 
02/21 Referat fra forrige møte. 
           Godkjent 
 
03/21 Oppdatering fra henholdsvis Oppland legeforening og Hedmark         
legeforening om status i coronapandemien og vaksinering. 
Forholdsvis lite smitte i Innlandet for øyeblikket.  
Større utbrudd i Solør ved påsketider. Vesentlig yngre med lite symptomer. 
Relativt få innlagt i Sykehuset Innlandet. Avlaster A-hus ved behov. 
PSL har lagt stort press på Helseforetaket for å få vaksinert avtalespesialister 
Ikke fått gehør for at deres hjelpepersonell skal prioriteres. 
YLF bekymret for at LIS-utdanningen forsinkes som følge av pandemien. 
 
04/21 Kort orientering om planer og aktiviteter i 2021. 
Oppland planlegger årsmøte med fysisk tilstedeværelse medio august. 
Hedmark legeforening planlegger årsmøte 26.08. Digitalt medlemsmøte om 
pensjon den 06.05. Hedmarksseminaret er planlagt medio oktober.  
 
05/21 Sykehussaken og hvordan det berører oss /legeforeningene våre. 
Begge lokalforeninger har medlemmer, som utfra geografisk tilhørighet, har 
ulike interesser mht sykehusstruktur og lokalisasjon av Mjøssykehuset. 
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Man har likevel unngått steile fronter og kan enes om at det viktigste er at 
prosessen med nytt sykehus fører frem til en avgjørelse innen sommeren. Vi 
ønsker et sykehus med samling av funksjoner, stort nok, fleksibelt og 
fremtidsrettet. 
 
06/21 Helsefellesskap. Hvordan komme igang med demokratisk utvelgelse 
av fastlegerepresentanter. 
Helsefellesskap er beskrevet som et partnerskap mellom helseforetak og 
kommuner i Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023. Det er delt inn i 3 
nivåer som skal ha fastlegerepresentanter. Disse skal være demokratisk valgt av 
fastleger i nedslagsfeltet.  
Sykehuset Innlandet ved rådgiver samhandling og brukermedvirkning Sverre 
Sætre og KS ved Kristin Måntrøen har laget en modell som passer for Innlandet. 
De har kontaktet praksiskonsulentene for å få råd om fastlegerepresentanter.  
Vedtak:  
1)Vi støtter at leder i PKO, Karin Frydenberg sender brev til Måntrøen og Sætre 
om å orientere alle fastlegene i Innlandet om Helsefellesskap og oppfordre de til 
å stille til valg.  
Det må samtidig være avklart hva som tilbys av lønn/ økonomisk kompensasjon.  
2)Lokalforeningene forventes å ha en rolle i organiseringen av valg via de 
tillitsvalgte i kommunene.  
Vi foreslår derfor at 1.landsrådene Siw Fosheim og Martin Chapman, som 
representerer AF, kontakter de tillitsvalgte i kommunene og organiserer valg av 
fastleger til de ulike nivåene.  
 
07/21 «Valgpakke» fra Legeforeningen. Skal vi som lokalforeninger sette 
helse på dagsorden i valgåret? 
Vi lar dette bero. 
 
08/21 Eventuelt. 
Håvard foreslår å starte prosess med sammenslåing av lokalforeningene våre.   
Vedtak: Som sak på våre respektive årsmøter fremmer vi forslag om at de neste 
styrer forbereder sammenslåing.  
 
Neste møte: Siden det ligger an til stor utskifting i begge styrer planlegger vi 
felles styremøte med avtroppende og tiltredende styrer den 09.09.21.  
Stein-Helge finner en egnet Mjøsgård for anledningen. 
 
ref,; Ragnhild 
 
 


