
x   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 18.03.14 kl 17:30  
Sted: Rica Grand   
 
Tilstede: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Louise Carlsen (Nmf), Dag Malm 
(Psl), Karsten Kehlet, Elisabeth Olstad, Leni Hassfjord (Ylf), Gro Østli Eilertsen (Lvs)  
 
Meldte forfall: Anton Giæver, Glenn Stamnes-Larsen, Ingemar Rödin 
 
Sak 26/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 12.02.14 
  

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra møtet 12.02.14 ble godkjent. 
 
Sak 27/14 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• Møteplan 2014* 
o 6. januar  
o 12. februar 
o 18. mars 
o 29. april 
o 20. juni – inkl Årsmøte 

• Hurtigruteseminaret 2014  
• Lokalforeningskurs  
• Økonomi* – Dag 

o Posteringer – utgifter 
! Refusjonsskjemaer etc skal markeres med kostsenter, blir 

sendt til alle i styret 
• Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth 
• Hjemmesiden* - Jo-Endre  
• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle  

 
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 

Sak 28/14 Søknad fra MedHum 
 

Medisinerstudentene Humanitæraksjon arrangeres høsten 2014. I år går 
inntektene til et prosjekt i regi av Leger uten Grenser, som jobber for å 
forbedre helsetilbudet til mødre og barn i Bo-distriktet i Sierra Leone.  Det 
søkes om 10 000 kr. Se vedlagt søknad og budsjett.  
 
Vedtak:  
Troms legeforening innvilger MedHums søknad om 10 000 kr i 
økonomiskstøtte til det lokale arbeidet med aksjonen.   

 
Sak 29/14 Kursaktivitet Troms legeforening – Dag – Anton - Elisabeth 



Leder orienterer om temaet for vårkurset, kardiovaskulære sykdommer i 
allmennmedisin, som holdes i Harstad. Ellers ble det en grundig diskusjon om 
et eventuelt kurs i ultralyd for ikke-radiologer.  
 
Vedtak:  

  Styret tilrettelegger for planlagte kurs, og vil jobbe aktiv med ultralydkurs 
  fremover. Elisabeth tar initiativet i den saken.   
 
Sak 29/14 Skalpellen 2 – 2014 Elisabeth og Jo-Endre  
 

Neste utsendelse medio april 2014? Forslag til tekster mottas.  
 Kronikk? Intervju?  

Strategier for å øke leserantall drøftes, viktigheten av utsendelsestidspunkt, 
bruk av relevante bilder, promotering og tilgjengelighet på Troms 
legeforenings hjemmeside, nevnes som viktig. Hvor mange utsendelser går i 
spam-filter?  

   
Vedtak:  
Neste Skalpellen planlegges til medio april. Alle oppfordres til å aktivt komme 
med bidrag.  

 
 
Sak 30/14 Lokalt tillitsvalgtkurs for sykehustillitsvalgte 16. – 18. oktober 2014 Leni, 
  Jo-Endre og Glenn 

 
Se sak 19/14. Troms og Finnmark legeforening arrangerer tillitsvalgtkurs for 
sykehusleger 16. – 18. oktober på Hurtigruta mellom Tromsø og Kirkenes. 
Troms er hovedarrangør. Vi trenger en kurskomite, og må begynne å planlegge 
program etc. Påmeldingene må skje tidlig slik at utgiftene holdes nede.    
 
Leder orienterer om økonomi og omfang av kurset. Legeforeningen sentralt har 
påtatt seg ansvaret med organisering av påmeldingslister. Arbeidet med å finne 
foredragsholdere er i full gang, enkelte har alt svart ja.  
  
Vedtak: 
Arbeidet med organisering av tillitsvalgtkurs for sykehusleger i Troms og 
Finnmark fortsetter. Leni velges som kursleder. Påmeldingsfrist og bestilling 
av fly må gjøres i vår for å sikre lave priser på fly osv.  
 

Sak 31/14 Årsmøte 2014 
   

Praktisk orientering om program og bekreftelse på bestilling av lokalisasjon fra 
leder. Styret diskuterer mulige tema for årsmøteseminaret. Karsten skal gå 
videre med å forhøre seg med aktuelle foredragsholdere.  
Dato og sted for årsmøte publiseres i neste utgave av Skalpellen.  

   
Styrets medlemmer oppfordres til å tenke på kandidater til årets Tromsdoktor. 

  
 Vedtak: 
Styret fortsetter arbeidet med planlegging av årsmøtet 20. juni.  



 
Sak 32/14  Høring – Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen, Knut-

Ivar og Karsten og Anton  
 
Se vedlagte høringsbrev. Saken ble utsatt fra forrige møte.  
 
Høringsfrist 15.03.14 
 
Vedtak:  

  Karsten utarbeider et utkast til høringssvar i tråd med diskusjonen i styret.  
 
 
Sak 33/14  Høring – Innspill til HDirs arbeid med ny felles forskrift for internkontroll 

og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet i helse- og omsorgstjeneste. Knut-Ivar, Karsten og Jo-
Endre  
 
Se vedlagte høringsbrev.  
 
Høringsfrist 25.03.14 

   
Vedtak:  
Styret avgir ikke høringssvar. 
 

Sak 34/14  Høring – statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan. Glenn, Leni, 
Elisabeth, Jo-Endre + alle!  

  
 Tema for rapporten er i første rekke den nasjonale strukturen for de somatiske 

sykehusene. Videre er det det faglige innholdet i en nasjonal sykehusplan som 
blir tydeliggjort, gjennom innspill om størrelse på sykehus, robuste fagmiljøer, 
kvalitet og ledelse. Avslutningsvis redegjøres det for investeringsbehovet for 
sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr, samt prosess for nasjonal 
sykehusplan. 
 

  Høringsfrist 20.03.14  
 

Vedtak:  
Styret diskuterte saken og avgir høringssvar i tråd med diskusjonen i 
styremøtet. Medlemmene behandler deretter saken på epost de neste dagene.  

 
 
Sak 35/14  Eventuelt 
 
   - Styret diskuterte en invitasjon til deltagelse på DIPS-forum i juni 2014. 
  Invitasjonen går ut til alle DIPS-interesserte klinikere i helseforetakene, og 
  består av et mangold av DIPS-presentasjoner, plenumsforedrag,   
  relasjonsbygging og sosiale arrangementer (bl.a. med De Lillos-konsert.  
  Troms legeforening spør seg om Helseforetakene og Legeforeningen er seg 
  bevisst denne sammenblandingen mellom DIPS ASA som en privat selskap, og 



  offentlig betalte helsearbeidere. Hvordan ville dette blitt håndtert hvis det 
  dreide seg om en invitasjon fra leverandør fra den farmasøytiske industri?  
 
  Vedtak:  
  Leder tilskriver Legeforeningen sentralt i sakens anledning.  
  
 
Tromsø, 23. mars 2014 
 
Jo-Endre Midtbu   
 


