
Årsmøte 06.06.2006

Referat fra årsmøte i Oppland legeforening 6. juni 2006

 

 

Til sammen 28 medlemmer var til stede under hele eller deler av årsmøtet. I den påfølgende debatt var 32 medlemmer til stede.

 

 

Sak 1, valg av dirigent:  Fredrik Langballe ble valgt.

 

Sak 2, valg av referent:  Frode Veian ble valg.

 

Sak 3, innkalling: Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten merknader.

 

Sak 4, årsmelding: Alf Ursin gikk gjennom årsmeldingen. Det var ikke debatt eller merknader ved noen punkter i årsmeldingen.

 

Sak 5, regnskap: Kasserer Dag Aandahl la frem regnskapet. Foreningen har god økonomi. Ingen merknader fra medlemmene. Revisor

Sverre Karper hadde kun en merknad: Utbetalte godtgjørelser til styremedlemmer og andre tillitsvalgte er innberetningspliktig.

 

Sak 6, budsjett: Kassereren la frem forslag til budsjett. Arild Tandberg fremmet forslag om at styret kunne disponere inntil 30 000 kroner

til konsulenthjelp for utarbeidelse av OLF´s hjemmeside. Jan Scmitz ville først kontakte legeforeningen for å høre hvilken bistand man

kunne få derfra. Sverre Karper mente at man med foreningens økonomi ikke burde låse beløpet, men stille styret fritt innenfor

rimelighetens ramme til å få bistand til opprettelse og drift av hjemmesiden. Årsmøtet vedtok deretter  følgende:

"Årsmøtet oppfordrer styret til å arbeide med foreningens hjemmeside med hjelp fra Dnlf´s nettredaksjon, evt. eksterne konsulenter. Dedt

gis en veiledende ramme på kr. 30 000 til arbeidet."

 

Sak 7, eventuelt:

Rita Hansen Møller orienterte om praksiskonsulentordningen. Hun er den først tilsatte praksiskonsulenten i SI, i 1/3 stilling. Nærmere

informasjon om ordningen og fremdrift i utvikling av ordningen kan fås ved henvendelse til henne: Sør-Fron legesenter, 2647 Sør-Fron,

tlf. 61 29 91 02/mob. 93 25 44 49, e-post: rita.hansen.møller@sor-fron.kommune.no.

 

Etter at årsmøtesakene var ferdigbehandlet innledet Stian Westad, Øystein Stubhaug og Inger Kragh Nyhus til debatt om Sykehuset

Innlandet. Etter debatten med samstemte, engasjerte innlegg vedtok årsmøtet følgende enstemmige uttalelse:

 

"Årsmøtet i Oppland legeforening ber Helse Øst opprette et eget helseforetak for Opplandsykehusene. Det må gjøres for å sikre

befolkningen i Oppland et best mulig sykehustilbud på lokal- og sentralsykehusnivå.

 

Evalueringen av funksjonsfordelingen ved Sykehuset Innlandet (Sintef-rapporten) har vist at funksjonsfordelingen og omorganiseringen

av sykehusene i innlandet har vært mislykket.

 

De siste signaler fra ledelsen i Sykehuset Innlandet innebærer etter Oppland legeforenings syn en fortsatt nedbygging og usikker skjebne

for sykehusene i Oppland, spesielt etter 2012.

 

Lokal- og sentralsykehustilbudene for befolkningen i Oppland kan best sikres ved å opprette et eget helseforetak for Oppland basert på:
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- En videreutvikling av sykehusstrukturen i samsvar med realistiske økonomiske rammer og de sykehustjenester flertallet av befolkningen

vil ha behov for.

- En videreføring og utvikling av mest mulig komplette somatiske sykehus på Lillehammer og Gjøvik , hvor begge sykehusene gis

nødvendige akuttfunksjoner innen indremedisin og generell kirurgi, og hvor planlagte oppgaver (elektiv virksomhet) og

sentralsykehusfunksjoner fordeles mellom sykehusene.

 

- En videreføring og utvikling av det psykiatriske behandlingstilbudet på sentralsykehusnivå på Reinsvoll og utbygging av

distriktspsykiatriske sentra i samsvar med tidligere vedtatt opptrappingsplan for Oppland.

 

-Sikre framtidig rekruttering av fagfolk til sykehusene i Lillehammer, Gjøvik og på Reinsvoll gjennom en lokal og ivaretakende ledelse

og videreutvikling av de faglige tilbud ved alle sykehusene."

 

 

 

Lillehammer 22/6.2006

 

Frode Veian

Dato: 04.09.2006
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