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Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 25.08.14 kl 18:00
Sted: Rica Ishavshotell
Tilstede: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Dag Malm (Psl), Leni Hassfjord (Ylf),
Ulla Dorte Mathisen (Of), Louise Carlsen (Nmf), Elisabeth Olstad, Karsten Kehlet, Anton
Giæver (Af), Gro Østli Eilertsen (Lvs).
Meldte forfall: Ingemar Rödin (Namf),
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Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 17.06.14
Vedtak: Innkalling, saksliste ble godkjent. Årsmøteprotokoll fra årsmøtet 20.
juni og referat fra møtet 17. juni, ble godkjent.
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Orienteringssaker (faste saker merket *)
• UNN
− Det er brudd i hovedtariffoppgjøret, med mekling frem til 24
september. Det er ønske fra spekter å utvide normalarbeidstid frem
til klokken 21.00, samt å gi arbeidsgiver større styringsrett over
vaktbelastning, og arbeidstid, utover de rammer som finnes i dag.
– Dialogmøter med direktøren
– Nytt fra UNN?
o Sommerplaner
o Store feil i utbetaling av lønn i sommermånedene
– Medieoppslag
• Møteplan 2014*
− 6. januar
− 12. februar
− 18. mars
− 29. april
− 27.mai
− 17. juni
− 20. juni – Årsmøte
− 25. august
− 23. september
− 14. oktober
− 26. november
− 6. januar
• Hurtigruteseminaret 2014 14. – 16. oktober 2014 Joe
• Lokalforeningskurs sykehustillitsvalgte 16. – 18. oktober 2014 – Leni
− Kurset er nå fullt, forsøker å få til et par plasser til.
• Årsmøtet 2014 – evaluering – Joe
• Økonomi* – Dag
− Første halvår 2014 oversikt over økonomien presenteres neste møte

•
•
•

Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth
Hjemmesiden* - Jo-Endre
Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.
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Skalpellen 3 – 2014
Tekster til skalpellen gjennomgås.
Vedtak: Styret arbeider med å ferdigstille tekster til neste utgave av skalpellen
som publiseres medio september. Styret oppfordres til å skrive bidrag samt
oppfordre kolleger til å komme med bidrag til kommende nummere.
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Hurtigruteseminar/tillitsvalgtkurs for sykehus
Syv av styrets medlemmer skal delta på hurtigrute seminaret. Det er fremdeles
plasser igjen som må fylles.
Tillitsvalgt kurset er nå fullt, det arbeides med å få til noen ekstra plasser.
Vedtak: Styret oppmuntres til å melde seg på Hurtigruteseminaret, og ellers
motivere andre. Troms legeforening betaler også for ubenyttede plasser.
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Kurs i Troms legeforening.
Tidligere møter har diskutert økt kursaktivitet høsten 2014/vår 2015. Det
planlegges kurs i:
• Ultralyd for ikke-radiologer (modul 1),
• Akuttkurs for allmennleger.
• Småkirurgi og behandling av enkle brudd
• Rus – psykiatri – samarbeid med Fylkesmannen
• Smittevern – samarbeid med Fylkesmannen
Vedtak: Det presenterer en oppdatert oversikt over de ulike kursenes program,
tentative datoer med mer på neste styremøte.
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Planlegging av høsten 2014
Forslag til program for høsten diskuteres. Ulike dagsaktuelle tema som; smitte,
helsepolitikk og nasjonal sykehusplan kom opp, samt muligheter for sosiale og
kollegiale arrangementer.
Vedtak: Styret arbeider videre med aktivitetsplanlegging frem til neste
styremøte.
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Høring – Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinne begjærer
abort

Forslaget innebærer at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der
kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning.
Departementet foreslår også å presisere at fastleger med felleslister bare kan
fordele oppgaver seg imellom for å dekke opp for ubesatte stillinger eller
avtalehjemler, ferie- eller annet fravær eller av hensyn til kvaliteten på
helsehjelpen. Ordningen med felleslister åpner ikke for at fastleger kan fordele
arbeidsoppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner.
Videre foreslår departementet å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sørge
for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket.
Høringsfrist 25. august.
Vedtak: Det forfattes et høringssvar i tråd med diskusjonen i styremøtet.
Sak 63/14

Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
Regjeringen foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.
Det innebærer en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandler, og gir
private økte muligheter til å tilby sine helsetjenester.
Høringsfrist 24. august.
Vedtak: Det forfattes høringssvar i tråd med diskusjonen i møtet.
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Høring – forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer til
forskrift om pasientjournal.
Vesentlige forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er bl.a.
regulering av:
- Kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil
- Svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler
- Legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige
samtaler
- Tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117
- AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral
når henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for
utrykning fra spesialisthelsetjenesten.
Høringsfrist 20. august.
Vedtak: Det forfattes høringssvar i tråd med diskusjonen i møtet.
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Høring – Hdirs utredning og konsekvensvurdering om fremtidig
spesialitetsstruktur for leger

Helsedirektoratet har sendt utredningene om spesialitetsstruktur og «Veileder
for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak», på
høring. Helsedirektoratet oppfordrer høringsinstansene til å se utredningene og
veilederen i sammenheng. Legeforeningen har valgt å skille de to
problemstillingene i vår interne høringen. Forslag til fremtidig
spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak er derfor sendt som to separate
høringer. Denne høringen gjelder fremtidig spesialitetsstruktur.
Helsedirektoratet stiller i sitt høringsbrev konkrete spørsmål om
spesialitetsstrukturen som ønskes besvart. I tillegg til punktene
Helsedirektoratet særskilt ønsker belyst, ber Legeforeningen om at
høringsinstansene kommenterer egne spørsmål.
Høringsfrist 15. september.
Vedtak: Utsettes og behandles frem mot neste styremøte.
Sak 66/14

Eventuelt

Tromsø, 7. september 2014
Jo-Endre Midtbu
Leder

Louise Carlsen
Referent

