
x   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 28.11.13 kl 18:00  
Sted: Rica Ishavshotell.  
 
Tilstede: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Louise Carlsen (Nmf), Dag Malm 
(Psl), Glenn Stamnes-Larsen (Of), Karsten Kehlet, Anton Giæver (Af), Leni Hassfjord (Ylf), 
Elisabeth Olstad.  
 
Ylfs leder er i byen og inviteres til å delta fra kl 20:00  
Julebord på De fire roser fra kl 20:30 
 
Meldte forfall: Ingemar Rödin og Yngve Figenschau 
 
Sak 89/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 28.10.13 
 
  Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra møtet 28.10.13 ble   
  godkjent. 
 
Sak 90/13 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• Turnustjenesten – Leni, Louise  
• UNN – Glenn, Leni og Jo-Endre 

Det ble orientert om LUO-evalueringen og oppfølgingen av dette med nye 
forslag til tilpasninger av strukturen; både avdelinger, klinikker og ledelse 
kan bli endret.  Man vurderer blant annet en felles indremedisinsk avdeling 
for å ivareta tilbudet til lokalsykehuspasienter med sammensatte lidelser, 
der UNN Tromsø har kommet dårlig ut de siste åra.  Det er også 
kapasitetsproblemer på andre avdelinger. FTV har spilt inn behovet for god 
prosess og de rette løsningene Forhandlingene om ambulerende tjeneste er 
ikke sluttført, og dette setter avtalen i fare.  

• Møteplan 2013* 
o 28. november 
o 6. januar 2014 
o 12. februar? 
o 18. mars? 
o 29. april? 
o 13. juni – inkl Årsmøte? 

• Samhandling – Anton og Karsten 
o Norsk forening for allmennmedisin har opprettet en referansegruppe 

angående intermediær avdelinger på sykehjem/distriktsmedisinske 
senter.   

o Kommunal medfinansieringen forventes kuttet, kanskje ila 2014.  
• Regionsutvalget 2013 – 2015 – Jo-Endre   

o Det skal konstitueres nytt Regionsutvalg for perioden 1. september 
2013 til 1. september 2015. Regionsutvalget består av leder i 
Nordland, Troms og Finnmark legeforeninger og representanter fra 
de øvrige underforeninger i Legeforeningen avd Troms.  



o Lederne fra Nordland, Troms og Finnmark legeforeninger skal 
utpeke representanter til Regionsutvalget i samråd med sine styrer, 
medio januar 2014.  

o Jostein Tørstad, leder i Finnmark legeforening, er valgt til leder av 
Regionsutvalget inneværende periode.  

• Debatt om Overbehandling? – Jo-Endre  
o Bred debatt, med mange gode innlegg fra ”salen,” drøyt 40 

oppmøtte. Presidenten gjorde en sterk figur.  
• Økonomi* – Dag 

o Reklame på hjemmesiden 2014 
 Prøver å fornye avtalen med DNB som går ut i år.  
 Undersøke muligheten for avtaler med andre lokale aktører. 
 Andre styremedlemmer bes komme med forslag.   

• Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth 
o Evaluering 3 – 2013 

 Ca 40 % åpner e-posten. Kan være interessant å se hvor 
mange som åpner direkte fra hjemmesiden.  

• Hjemmesiden* - Jo-Endre 
o Litt opprydding nødvendig  

• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle 
 

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.   
 
 
Sak 91/13 Kurshåndtering – Troms legeforening – Anton og Dag 
 

Det er behov for å systematisere kurshåndteringen med tanke på økonomi 
(kursavgifter, konto, normerte utgifter osv) og rutiner for gjennomføring av 
kurs.  

 
 Vedtak: Troms legeforening utarbeider en rutine for arrangering av kurs, i tråd 

med Dnlfs nasjonale føringer. Anton og Dag starter dette arbeidet, med plan 
om et utkast til neste styremøte.  

 
Sak 92/13  Høringsarbeid  
 

I etterkant av høringen om Opptrappingsplan for fastlegeordningen er det 
behov for en diskusjon om foreningens høringsarbeid.  

 
Vedtak: Styret diskuterte prosessene rundt høringsarbeid. Viktig at alle blir 
hørt. Styret tok diskusjonen til etterretning. Saken følges opp i neste styremøte.  

 
Sak 93/13 Skalpellen – 4/2013 Elisabeth og Jo-Endre 
  
  Utsendelse før jul 2013. Forslag til tekster mottas.  
 To studenttekster på gang. Hva ellers? 
 

Vedtak:Det planlegges en utgave av Skalpellen  før jul. Alle bes komme med 
forslag til tekster. 

 



Sak 94/13 Den store legefesten  
 

Planleggingen av Den store legefesten 7. februar er godt i gang. Troms 
legeforening er ansvarlig arrangør. Arrangementssjef Leni redegjorde for 
progresjonen så langt, og forankret den videre planleggingen i styret.  

 
Vedtak: Styret la vekt på at det ble rikelig med kanapeer og evt også et tilbud 
om å kjøpe noe annen mat for en billig penge. Styret subsidierer deler av prisen 
på hotellrom slik at legene som kommer langveis fra kan overnatte der. Hele 
styret må jobbe aktivt med reklameringen for festen.  

   
Sak 95/13   Høring – Ny studieplan UiB – Louise, Jo-Endre og Elisabeth  
 

Diskusjon om flere punkter:  
-  Behovet for å sette av tid og midler til å sikre tilstrekkelig opplæring av 
legene som skal bidra som lærere i dette helt nye undervisningsopplegget.  
- Styret er meget kritisk til oppdeling av et profesjonsstudium til 
bachelor/master. Dette kan gi økt frafall (etter avsluttet bachelor), og evt 
mulighet til å ”hoppe på medisin master” etter bachelor i tilgrensende områder. 
- Positivt med OSCE test; kanskje kan dette bli en nasjonal standard for 
medisinsk embetseksamen – evt relevant for søknad til turnustjenesten.  
 
Vedtak: Troms legeforening bestemmer seg for å forfatte et høringssvar i tråd 
med diskusjonen i styret. Louise kladder sammen med leder, og sender deretter 
ut til innspill fra styret.  

 
Sak 96/13 Konstituering av styret 
 

Det er nødvendig med en formell godkjenning av styret som p.t. er: 
 
Jo-Endre Midtbu – leder 
Karsten Kehlet – nestleder 
Elisabeth Olstad  
Louise Carlsen – Nmf 
Glenn Stamnes-Larsen – Of 
Leni Hassfjord – Ylf 
Dag Malm – Psl 
Anton Giæver – Af 
Knut-Ivar Berglund – Lsa 
Ingemar Rödin – Namf 
 
Vedtak: Styret konstitueres for perioden 1. september 2013 – 1. september 
2015 med de ovenfor nevnte medlemmer.  LVS medlem er til valg og vil bli 
supplert så snart de universitetsansatte har valgt nytt medlem. 

 
Sak 97/13 Hurtigruteseminaret – Troms legeforenings evaluering  
 

Vedtak:  Evalueringsskjemaet ble gjennomgått og besvart av styret i 
fellesskap. Dette blir oversendt Sør-Trøndelag legeforening som var 
hovedansvarlig for seminaret.  



Sak 98/13 Ylfs leder Johan Torgersen orienterer  
 
 Ylf leder orienterer om tre aktuelle saker;  
 

Faste stillinger:  
Høyesterett har i høst klarlagt at Lis er praksisarbeidere og derfor kan ansettes 
midlertidig, selv om de selvsagt også kan ansettes fast (slik det gjøres i dag ved 
lokalsykehusene i Nord-Norge.) Arbeidet med faste stillinger for Lis i sykehus 
må derfor fortsette i det politiske rom, og i dialog med arbeidsgiverforeningen 
Spekter.  
 
Spesialitetsstruktur: 
Helsedirektoratet foreslår omfattende endringer i spesialitetsstrukturen, med 
økt fokus på effektive spesialiseringsløp/utdanning, og mindre tid på 
”produksjon.” Dette blir særlig vanskelig på de små sykehusene, og HOD har 
nå styrt direktoratet til å involvere eiersiden sterkere (RHFene) i det videre 
arbeidet. Ny spesialitet i mottaksmedisin vurderes opprettet. Vedr dette siste er  
Legeforeningens vedtak fra Landsstyremøtet i juni er fleksibelt og gir mulighet 
for kompetanseområder i både små og store sykehus der man skal opprettholde 
og øke kompetanse etter endt spesialisering. Faget generell indremedisin må 
styrkes.  

 
 

SFS 2305 
Forhandlinger om den kommunale særavtalen SFS 2305 som regulerer lønn og 
arbeidstid til leger i legevakt og allmennleger ble Nemndsbehandlet i vår og 
høst. Resultatet av forhandlingene gir et merkbart påslag på 
praksiskompensasjonen, bedrer kompensasjon for fri etter vakt og øker 
beredskapsgodtgjøringen. Turnuslegene får en lønnsøkning på 20 000 kr, og 
boplikt og rett til bolig for turnusleger i distrikt forsvinner.  

 
Vedtak: Styret tar orienteringene til orientering 

 
Sak 99/13  Eventuelt  
 

- Troms legeforening ønsker å være mer synlig med tanke på tilbud og aktivitet 
for medlemmene i periferien og i Harstad og eventuelt Narvik (selv om Narvik 
tilhører Nordland selv om foretaket har sitt hovedsete i Troms.) 
 
 
 

Jo-Endre Midtbu (sign.)      Louise Carlsen (sign.)  
Leder         sekretær  
 


