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Referat fra styremøte Hedmark legeforening 
 
Tid:   Torsdag 18.03.2021. Klokken 19 – 21 
Sted:   Teams 
Tilstede:  Ragnhild, Mona, Kristine, Frode, Harald, Martin, Jon Iver  
Forfall:  Karen 
 
Saker 
 
12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

- Godkjent 
 
13/21 Referat fra forrige møte. 

- Godkjent 
 
14/21 Runde rundt bordet. 

- Frode: Avtalespesialistene er ennå ikke vaksinert  
- Jon Iver: Koronaepidemien overskygger alt annet, men har bl.a. gitt nytt 

regionalt samarbeid mellom kommunelegene i regionen 
- Martin: Verre og verre mht. rekruttering av nye fastleger 
- Mona: Ny kandidat til tillitsvalgt fra høsten 
- Harald: Nettverk for sykehjemsleger er oppe og går 

 
15/21 Møte i Regionutvalg Øst og Helse Sør-Øst 12.03.21.  

- Informasjon om økonomi og byggeplaner i Oslo 
- Hva er progresjonen for Mjøssykehuset? Mange høringsinnspill gjør at 

avgjørelsen er utsatt til tidligst mai 2021.  
- Statistisk logistikkanalyse: Nytt system for å avsløre journalsnoking.  

 
16/21 Helsefellesskap. Prosess for valg av fastleger. 

- Helse- og sykehusplanen 2020 – 2023 sier at man skal ha et partnerskap 
for prioriterte pasientgrupper man skal samarbeide om. Helsefellesskap 
skal være et redskap for å samhandle. Det er tre nivåer og det skal være en 
fastlege på alle nivåene.  

- De er tre nivåene: 
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o Partnerskapsmøtet (=OSU): møtes den øverste ledelsen i 
kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede 
strategiske retningen. 

o Strategisk samarbeidsutvalg (= GSU): Administrativ og faglig 
ledelse. Beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan 
tjenestene skal utvikles. 

§ Innlandet deles i 7 regioner, en fastlege i hver 
o Faglig samarbeidsutvalg: Arbeidsgrupper som skal jobbe med 

forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene. 
 

- Problemstilling: Hvordan skal man rekruttere legene som skal delta? 
 
7/21 Møte med Oppland legeforening på Teams 08.04.2021. Innspill på tema.   

- Hvordan håndterer de to lokalforeningene sykehussaken? 
- Hvilke grupper mener hva, og hva er bakgrunnen for meningen? 
- Hva er vi enige om? 

o Stort nok sykehus, nok senger mv.  
- Helsefellesskapene  
- Sammenslåing av lokalforeningene 
- Valgkamppakken fra Legeforeningen/Stortingsvalg 2021 – felles strategi? 

 
8/21 Pensjonsmøte, forberedelse. KLP, Storebrand og SOP på Teams den 
06.05.2021. 

- Positiv respons fra KLP, Storebrand og SOP 
- Hører med Legeforeningen om de kan bistå med teknisk gjennomføring.  
- Skal vi ta med Krohn? Vi undersøker med SOP? 
-  

 
 
9/21 Valgkamppakke fra Legeforeningen/Stortingsvalg 2021.  

- Felles strategi med Oppland legeforening? 
-  

 
5/21 Høstens Hedmarksseminar 

- Audun gir tilbakemelding før påske 
-   

 
17/21 Høringer 

- Utgår 
 
18/21 Eventuelt. 

- Årsmøtet 
o Marit Hermansen har sagt ja 
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o Bernt Ola Volungolen har sagt ja 
- Fastlønn kontra næringsdrift 

o Diskusjon; Jon Iver skriver innspill 
 
 


