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Referat  styremøte Hedmark legeforening 
 
Tid: torsdag 20.5.21 Klokken 18.00 Sted: Teams 
Tilstede:Martin,Frode,Kristine,Mona ,Ragnhild 
Frafall.Jon Iver,Henriette  Ref. Frode 
 
 
19/21 Godkjennelse  av innkalling og saksliste. 
20/21 Referat fra forrige møte.Godkjent 
21/21 Runde rundt bordet. 
Frode:Etter mye kommunikasjon med Helse SørØst og Sykehuset Innlandet er 
det nå i dag antydet vaksine til de somatiske avtalespesialistenes støttepersonell 
uke 22 og 23 for de i Elverum. Situasjonen er ikke kjent for de andre 
avtalespesialistene eller psykiaterne i Hedmark. Det er å håpe at HSØ nå følger 
opp vaksineringen.(Ut. sendt saken som avviksmelding til Statsforvalter, FHI og 
Arbeidstilsynet) 
Martin:Referert fra Regjeringens Handlingsplan for fastlegeordningen. 
Mona:Ikke vaksinert , heller ikke personalet i BHT. 
 
5/21 Hedmarksseminaret 22.10. Oppfølging:Audun i kurskomiteen bekreftet 
foredragsholdere «kloke valg»,Utne, Bringedal. Audun vil sette opp program. 
Underholdning:Harald undersøker raskt, prisramme,varighet. 
 
6/21 Årsmøtet 26.08 Scandic. Planlegging. Frister: Innkalling: Ragnhild sender 
ut. Avvente årsmeldinger.  Ragnhild kontakter foreslått dirigent. Valg. 
Valgkomite:Ragnhild tar dialog med leder Meyer Nielsen , hvem fortsetter. 
Samme for Gammeldoktoren. 
 
22/21 Forberede sak om sammenslåing av Oppland og Hedmark legeforening. 
Avvente til neste styremøte, se noe i lys av sykehusløsning? Kan se for seg å be 
årets årsmøte om å vedta at neste styre utreder / forbereder videre om det skal tas 
opp på neste årsmøte om det skal slås sammen. 
 
23/21 Hederspris HELF. Var ikke sendt ut forespørsel innen 1.mars, som er 
vedtektene. Avstår da fra prisen i år. 
 
16/21 Helsefellesskap. Prosess for valg av fastleger.  
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Martin forhørt seg med leder i AF, bla prinsipp om representativt demokrati. 
42 kommuner,7 regioner. Virker komplisert og omstendelig.Legeforeningen og 
KS lager veileder.  
Oppfatning Martin:De tillitsvalgte velge repr. i sin region? 
Martin foreslår teams møte med de tillitsvalgte  i de 42 kommunene for å gi 
informasjon. 
Invitere Nils Kristian , praksiskonsulenter, repr. SI. Mål :møte medio juni. 
 
24/21 Landsstyremøte gjennomføres digitalt 1.-3.juni. Presidentvalg.  
 
25//21 Eventuelt.Neste møte HELF 17.06. Odden Spiseri og catering kl.18 
Meldt fra Jon Iver: Legges ut på You tube opptak fra pensjonsmøtet vi hadde 
06.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


