
   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 15.05.12 kl. 17.30. 
Sted: Sjøgata 31-33  
 
 
Tilstede:  
Jo-Endre Midtbu, Ruben Berntzen, Hanne Frøyshov, Karsten Kehlet, Anton Giæver, Yngve 
Figenschau, Erik Krogstad, Geir Ivar Elgjo. Observatør: Leni Hassfjord 
 
Meldte forfall: Beate Alexandersen, Dag Malm, Ingemar Rödin. 
 
Sak 30/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 11.04.2012.  
 

 Vedtak: Innkalling, saksliste til dette møtet og referat fra styremøtet 
11.04.2012 ble godkjent.  

 
Sak 31/12 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• UNNs styre – Hanne  
o Fødeavd Harstad, sommerstengt 
o Nytt brukerutvalg, ny utnevnelse etter klager fra brukerorg.  
o Nye eieroppnevnte styremedlemmer i UNN 

• Regionsutvalgsmøte 12.04.12 
o Fødetilbudet i Nord-Norge diskutert 
o DiN diskutert, TLF måtte ta stilling om de skulle betale for hele 

2012 eller ikke. Dernest skal man diskutere redaksjonell profil frem 
til oktober 2012.  

o TLF deltar fullverdig i bladet betaler 47% av inntil 360 000 kr for 4 
blad i 2012.  

o Nytt redaktørmøte på Soria Moria, mai 2012 
• Helse-Nords samhandlingsutvalg – Karsten  
• LiB – Ruben 

o LIB blir turnustjeneste 
o Forslag til forskrift for søknadsprosess legges trolig frem før 

landsstyremøtet 
 Mange ønsker at det skal legges opp til en sentral 

søknadsprosess, der det legges vekt på objektive kriterier 
som skal motvirke nepotisme. Ikke noe konkret på dette 
fremlagt så langt.  

o Særplasser: Nmf jobber for at slike plasser skal bestå, men ser ikke 
ut til å ha med seg Dnlf sentralt.  

o August 2013 ser ut til å bli oppstart 
o Legges opp til 5 års prøveperiode 

• Kursaktiviteten – Anton 
o Akuttmedisinkurs for allmennleger 7. - 8. juni 2012 

 Kurset er fulltegnet 
 TLF ønsker et slikt kurs inntil 2 ganger pr år 
 Kurset er utgiftsintensivt, men viktig for medlemmene.  



o Vårkurset i Harstad 7. – 8. juni 2012 
 God påmelding 
 Noe uklarhet oppdaget vedr påmeldingen, kursleder i 

Harstad finner ut av dette.  
• FNLU – Geir Ivar  

o Geir Ivar har tatt initiativ til at dette tas opp som sak sentralt med 
mål om forenkling av å komme tilbake til Norge etter endt 
utdannelse i utlandet (særlig fra USA). 

o Tilbakemeldingen fra YLF og sentralstyret i Dnlf er at de tar saken 
opp internt før dette eventuelt diskuteres bredere i foreningen. 

• Middag 11.04.12 – oppgjør 
o Feilfaktura ettergitt. I fremtiden bør vi benytte deltager.no for å 

sikre ryddighet ved slike arrangementer.  
• Afs årsmøte – Anton 

o Fastlegeforskriften har nå foreløpig forsinket implementering i 
januar 2013. 

o Anton lager kort tekst til DiN  
• NFAs årsmøte – Karsten 

o Rekruttering til allmennmedisin var hovedtema 
o Karsten skriver kort for DiN.  

• LVS årsmøte – Yngve 
o LVS sitt arbeid: Eget medlemsblad, få medlemmer, høy 

gjennomsnittsalder og svært lav rekruttering.  
o Hovedoppgaven er å jobbe for bedre arbeidsvilkår for leger i 

vitenskapelig arbeid og som undervisere på fakultetene.  
o Problematisk at det mangler leger som forelesere, realister ved UiT 

er lønnsvinnere. Spesialistgodkjenning honoreres ikke i lønn. 
• Ylfs årsmøte – Jo-Endre 

o Ytringsfrihet var tema på seminaret 
o Arbeidstidbestemmelser (evt nye…) ble mye diskutert på 

landsrådsmøtet.  
o LIB-søknadsprosess ble diskutert 

• Ofs årsmøte – Geir Ivar 
o Kurs og møte arrangert sammen, høy kvalitet 
o Styring, økonomi vs fag og ansatte som viktig ressurs ble 

problematisert 
o Sammenslåing av sykehus i Stockholm var tema, høyt konfliktnivå 

ledelse-ansatte 
o Lederutdanning av leger, skillet mellom å lede og å administrere, 

leger som er ledere kan holde bakkekontakten med delstilling i 
klinikken 

o Resertifisering diskutert innført for flere/alle spesialiteter 
• Møteplan* 

o 15.06.12  
 Styremøte kl.13.00-15.00 
 Årsmøte kl 17:30 og årsmøteseminar kl. 19.00 

• Analytics Troms legeforening* 
• DiN – 2/2012 

o Status på Troms legeforenings bidrag.  
 Narvik sykehus 



 Røntgen UNN om CT-hjerte 
 Referat og bilder fra allmennmedisinsk våruke 
 Intervju med årets allmennlege: Kjetil Karlsen 

/Fastlegeaksjonen.  
• Dnlf-info/medlemsnytt* 
• SS-møte* 

o 21.03.12 
• Økonomi* - Dag 
• Hjemmesiden*  
• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden* - Alle  
 
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.    

 
Sak 32/12 Årsmøte 2012 

Årsmøtet avholdes 15. juni 2012 kl 17:30. 
 
Se vedlagt utkast til program.  Det skal orienteres om DiN, og vi må diskutere 
formen på dette – og vår innstilling til årsmøtet.  

 
Vedtak: Årsmøteinnkallelsen og programmet for årsmøtet godkjennes. 
Distribueres på hjemmesiden og via e-post 15.05.12. Lars Nesje er ordstyrer. 
Påmelding til hannefr@yahoo.no 
 

Sak 33/12 Årsmøteseminar 2012 
 
  Årsmøteseminaret følger rett etter årsmøtet, start cirka kl 19:00 
 
  Tema – Ledelse i sykehus 

Innledere:  
Torgeir Bruun Wyller 15 min, Tor Ingebrigtsen 15 min, Hege Gjessing  15 min 
 
Deretter debatt til kl 20:30, før det blir middag på de fire roser for inntil 82 
personer. 
 
Vedtak: Programmet for årsmøtet og årsmøteseminaret godkjennes. 
 
 

Sak 34/12 Godkjenning av regnskap 2011 
  Underskudd ble mindre enn budsjettert. 
 

Vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes og signeres.  
 
Sak 35/12 Budsjett 2013 
 

Vedtak: Budsjettet for 2013 legges frem for årsmøtet med de endringer som 
ble gjort i styremøtet 

 
Sak 36/12 Kåring av årets Tromsdoktor 2012 
 

Vedtak: Årets Tromsdoktor blir som bestemt i møtet.  



 
Sak 37/12   Bruk av hjemmesiden for å reklamere for eksterne kurs/møter i Troms 
  Se sak 29/12 Reklamering for eksterne kurs, der det het: 
  

”Etter utsending av e-post til medlemmene vedr. TLFs to kurs denne våren, er 
det kommet flere forespørsler fra andre kursarrangører som ønsker å benytte 
seg av Troms legeforenings e-postnettverk til å reklamere for egne kurs og 
arrangementer.   
Vedtak: TLF kan dessverre ikke formidle info om eksterne kurs via e-
postsystemet. Disse henvises til Doktor i Nord og kurskatalogen.” 
 
Spørsmålet er kommet opp igjen, og styret må avklare hvordan vi skal forholde 
oss til bruken av hjemmesiden for reklamering av eksterne møter, kurs og 
øvrige arrangementer utenfor Troms legeforenings medvirkning. Styreleder har 
frem til nå vært restriktiv til dette.  
 
Vedtak: Saken utsettes og tas opp i første møte etter sommeren. 

 
Sak 37/12 Eventuelt 
 
  Turnuslegers deltagelse i legevakt – Anton 
 Vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 
 DiN på årsmøtet 

 Vedtak: Styret tar opp saken til diskusjon i årsmøtet. 
   

 Behandling av søknader om midler fra TLF til studentarbeid:  
Vedtak: Søknader til TLF om økonomisk støtte får en primær vurdering av 
Nmf som uttaler seg før søknadene oversendes TLF for behandling.  

   
 Forslag til redegjørelse vedr DiN på årsmøtet: 

Styret diskuterte saken, og leder vil utarbeide en kortfattet redegjørelse i tråd 
med styrets diskusjoner.  

 
	  
Jo-Endre Midtbu      Hanne Frøyshov 
Leder (sign.)       Referent (sign.)  
 
 
 


