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Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 19.02.14 kl. 18.00.
Sted: Rica Ishavshotell.
Tilstede:
Jo-Endre Midtbu (leder), Hanne Frøyshov (sekretær), Karsten Kehlet (nestleder), Erik
Krogstad (Lsa), Yngve Figenschau (Lvs), Cecilie Hartvig (Nmf), Dag Malm (Psl/kasserer),
Kjersti Hervik (YLF) (ny)
Meldte forfall: Geir Ivar Elgjo (Of), Anton Giæver (Af), Ingemar Rödin (Namf)
Sak 14/13

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 14.01.13
Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra møtet 14.01.13 ble vedtatt.

Sak 15/13

Orienteringssaker (faste saker merket *)
• Turnustjenesten – Turnusdebatt
o Cecilie informerte om debattmøte om søknader/ansettelser av
turnusleger
• UNN
o Nedleggelse av sengeplasser/avd
o Evaluering LUO
• Samhandlingsreformen ett år – status
o Utskrivningsklare tas i mot raskere enn før. Ø-hjelps-sengene er på
trappene mange steder.
• Info fra Dnlf
• Tillitsvalgtsituasjonen UNN
o Nye FTV for Ylf og Of snart inne i systemet 
• Møteplan*
o 19. februar
o 4. april
o 14. mai
o 14. juni Styremøte, årsmøte og årsmøtemiddag
• Økonomi* – status
• Reklame på hjemmesiden
o Det finnes interessenter som han jobber med
• Skalpellen*
• Hjemmesiden*
o Oppdateres
• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden* - Alle
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

Sak 16/13

Skalpellen: 1 – 2013
Vedtak: Skalpellen sendes ut i neste uke med innhold slik det ble redegjort for
i møtet.

Sak 17/13

Høring: Landsstyremøtet 2013 - innmelding av ordinære saker
Høringsfrist 4. mars 2013
Sengekapasitet: Hanne redegjorde for forslag til sak om fremtidig
sengekapasitet i spesialisthelsetjenesten, med særlig med fokus på den økende
andelen eldre i befolkningen.
Rettshjelpsordningen: Troms legeforening ønsker å fremme krav om 200 kr i
kontingentøkning som øremerket tilskudd til rettshjelpsordningen i Dnlf,
grunnet et økende behov for å møte et øket konfliktnivå.
Vedtak: Hanne redegjør på e-post for saken vedrørende sengekapasitet i spes
helsetj. til styremedlemmene slik at et brev til Dnlf evt kan sendes innen 4.
mars til sak 9 – aktuelle saker til Landsstyremøtet i juni 2013.
Jo-Endre utarbeider brev til Dnlf vedr forslag fra Troms legeforening om
øremerket kontingentøkning på kr 200 kr per medlem til rettshjelpsordningens
fond, og får dette sendt til Dnlf innen 4. mars mtp behandling på ordinært
Landsstyremøte i juni 2013.

Sak 18/13

Kollegial støttegruppe – Troms
Kollegial støttegruppe hadde samling 12. oktober 2012, og gjorde visse
endringer i sammensetningen. Avtroppende leder Bernt Stueland har kontaktet
Troms legeforening for å sikre styrebehandling av saken. Stueland går av som
leder, men fortsetter som støttekollega. Ny leder blir Ann-Kristin Engstad i
Harstad. Ut av gruppa går Torberg Torbergsen i Tromsø, og Per Chr Valle i
Harstad. Ny støttegruppe ser slik ut:
Ann-Kristin Engstad – Harstad (leder)
Bernt Stueland – Tromsø
Eldrid Liljedal – Målselv
Marit Helene Hansen – Tromsø
Rita Sander – Harstad (ny)
Ann Trude Notø – Tromsø (ny)
Vedtak: Styret vedtar kollegial støttegruppe slik den er gjengitt over, og takker
avgått leder og øvrige avgåtte medlemmer. Kollegial støttegruppe med
kontaktinfo legges ut på hjemmesiden.

Sak 19/13

Aktiviteter våren 2013
Styret jobber med ulike medlemsaktiviteter:
Vedtak: TL jobber videre med debatt om reservasjonsretten 18. mars,
tillitsvalgtkurs 21. – 22. mars, evt debatt om ledelse, og forbereder en
årsmøtedebatt.

Sak 20/13

Søknad om støtte: Global helse – studentaften i Tromsø
Nmf Tromsø setter Global helse på kartet, og inviterer medlemmene til
temakveld med etterfølgende enkel middag på Clarion Hotell Bryggen i
Tromsø. Egenandel 50 kr. Nmf lokalt dekker kr 15 000 kr. Det søkes Troms
legeforening om kr 15 000 i stønad. Se søknad og budsjett.
Vedtak: TL garanterer for støtte på inntil kr 15 000 kr til Nmfs studentaften,
med fradrag fra eventuelle andre bidragsytere hvis det skulle være aktuelt.
Nmfs bes referere fra arrangementet til Skalpellen ved en senere anledning.

Sak 21/13

Søknad om støtte: TAMS - NAMS
Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS) er en årlig begivenhet som
samler medlemmene fra Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsøs akuttmedisinske
studentforeninger. Målet er å utveksle erfaringer, samkjøre opplegg og planer,
og gjennomføre ferdighetstrening av styremedlemmene. Vertskapet i år er
Trondheim Akuttmedisinke studentforening (TrAMS). Se vedlagte søknad.
Det søkes om 5 000 kr i reisestøtte for de 13 medlemmene.
Vedtak: TL innvilger søknaden med kr 5 000. TAMS bes lage et oppslag til
Skalpellen fra deres virksomhet, på et senere tidspunkt.

Sak 22/13

Høring: Policynotat om global barnehelse (utkast)
Legeforeningen har sendt på høring et utkast til polycynotat om global
barnehelse. Foreningsleddene er bedt om innspill. Høringsfristen er 15. februar.
Se vedlegg.
Vedtak: TL utarbeider ikke høringssvar.

Sak 23/13

Skalpellen: 2 – 2013
Vedtak: Jo-Endre og Cecilie jobber videre med neste nummer etter
diskusjonen i styret.

Sak 23/13

Årsmøte 2013
Vedtak: Datoen for årsmøtet i Troms legeforening settes til fredag 14. juni
2013. Karsten og Jo-Endre utgjør komite som planlegger videre til neste
styremøte.

Sak 24/13

Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.

Tromsø, 23. februar 2013
Jo-Endre Midtbu
Leder (sign.)

Hanne Frøyshov
Sekretær (sign.)

