
   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 15.06.12 kl. 13.00. 
Sted: Rica Ishavshotell  
 
 
Tilstede:  
Jo-Endre Midtbu, Ruben Berntzen, Hanne Frøyshov, Anton Giæver, Yngve Figenschau, Erik 
Krogstad, Dag Malm.  
 
Meldte forfall: Beate Alexandersen, Ingemar Rödin. Geir Ivar Elgjo, Karsten Kehlet 
 
Sak 38/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 15.05.2012  
 

 Vedtak: Innkalling, saksliste til dette møtet og referat fra styremøtet 
15.05.2012 ble godkjent.  

 
 
Sak 39/12 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• UNNs styre – Hanne  
o A-Fløya; kostnad og vridning av helsetilbudet 

• Helse-Nords samhandlingsutvalg – Karsten  
• LiB – Ruben, se sak 40/12 
• Kursaktiviteten status etter kurs i juni – Anton 

o Akuttmedisinkurs for allmennleger 7. - 8. juni 2012 
 Vellykket gjennomført, gode tilbakemeldinger 

o Vårkurset i Harstad 7. – 8. juni 2012 
 Vellykket gjennomført, gode tilbakemeldinger 

o Høstkurset i Harstad ønsker å arrangere dette innenfor TLF 
 Gjennomføres som før med arrangement og påmelding 

direkte, men med økonomiske sikring innenfor TLF 
• ”Hurtigruteseminaret 2012” 

o Gjennomgang av program, mulighet for medlemmenes deltagelse 
• Møteplan* 

o September: Styremøte i Bodø tidlig 17.09.12 i forkant av 
hurtigruteseminaret, mest sannsynlig 

o Oktober: Fastsettes neste møte 
• Forhandlingssituasjonen på UNN 
• Sommerferieavviklingen i UNN 
• Analytics Troms legeforening* 
• DiN – 2/2012 

o Informasjon om TLFs bidrag i dette nr. av DiN 
• DiN – 3/2012 

o Plan for TLFs bidrag i neste nr. DiN 
• Dnlf-info/medlemsnytt* 
• SS-møte* 
• Økonomi* - Dag 
• Hjemmesiden* 



o Reklamemuligheter?   
o Gjennomgang jevnlig nødvendig for oppdatering av siden  
o Legge inn info om kollegial støttegruppe 

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

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.    
 

Sak 40/12 Høring: Turnustjenesten for leger, høringsfrist 6. august 2012 
   

Styret diskuterte saken, og kom med innspill til nye krav til tjenesten i sykehus 
og kommune.  

  
I tillegg vurderte styret utspill i forhold til søknadsprosessen og særplasser.  
 
Vedtak: Styret utarbeider høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i møtet.  

 
 
Sak 41/12 Årsmøte 2012 

 
Gjennomgang av program og fordeling av oppgaver. Lars A. Nesje deltok. 
 
Vedtak: Lars A. Nesje foreslås til ordstyrer. Hanne foreslås til referent.  
 

Sak 42/12 Årsmøteseminar 2012 
 
  Årsmøteseminaret følger rett etter årsmøtet, start cirka kl 19:00 
  Tema – omstillinger i sykehus. Se hjemmesiden for artiklene i DN.  

Innledere: Torgeir Bruun-Wyller 20 min, Hege Gjessing  20 min. 
 
Vedtak: Årsmøteseminaret gjennomføres som planlagt. Styret tar Tor 
Ingebrigtsens forfall til etterretning. 

  
Sak 43/12 Eventuelt 
   

Budsjett 2013: Forberedelse til årsmøtet, fremlegging av forslag til budsjett 
ble diskutert. 

 
Vedtak: Styret diskuterte ulike utkast til budsjett, og vedtok å legge frem to 
ulike budsjett med ulik kostnadsside knyttet til informasjonsutveksling til 
medlemmene, for Årsmøtets avgjørelse.  

 
 Turnuslegers deltagelse i legevakt  

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


