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Referat styremøte HELF 10.06.20 

Tid: onsdag 10.06.20  kl 18-21  

Sted: hos Kristine. Adresse: Bringebærvegen 5, 2409 Elverum 

Tilstede: Martin Chapman, Kristine Gaarder, Harald Sanaker, Fredrik Eng, Frode Berre,  Mona Kristin Solberg, 
Karen H. Hustveit. Ragnhild Dybvig Meldt forfall: Jon Iver Fougner 

23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

24/20 Referat. 

Referat ble godkjent. 

25/20 Statusrapport fra hver enkelt.  

Gledelig og veldig viktig å ha fått YLF representant med i styret. Karen ønskes spesielt 
velkommen. 

Drift i helseforetak, avtalepraksiser, arbeidsmedisin og primærhelsetjeneste er i gang igjen med 
så normal drift som mulig med de smitteverntiltakene vi fortsatt må ha. Prosedyrer tar lengre 
tid og alle har etterslep som gir utfordringer i forhold til større pågang. Sykehusenes 
poliklinikker planlegger for kveldsmottak av pasienter. Legene positive til dette dersom avtaler 
på plass. 

Viktig med god smitteoppsporing fortsatt. Større enheter og interkommunalt samarbeid med 
egne team for smitteoppsporing gjør arbeidet mer robust og effektivt. Svært viktig at 
kommunene opprettholder luftveisklinikkene og gjør tiltak for å bemanne de. 

Martin orienterte fra Allmennlegeforeningens ekstraordinære landsmøte om regjeringens 
handlingsplan for fastlegeordningen. 

Styrevedtak om lokalisering av henholdsvis Mjøssykehuset, akutt og elektivt sykehus er utsatt 
fra juni til desember 2020 pga pandemien.  

20/20 Årsmøte. Dato 05.11.20. Sted: Elgstua. Program som fastsatt. Infobrev om dato sendes 
medlemmer. Årsmeldinger gjelder fra årsmøte til årsmøte, frist utsetttes derfor til 01.10.20. 

21/20 Hedmarksseminaret. Fastholder planlagt opplegg den 16.10. Invitasjon ligger på 
hjemmesiden til HELF. Ragnhild sender ut info med oppfordring til påmelding. Foreløpig tak  
på 40. Utvides mot 60 dersom smitteverntiltak tilsier det. 
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26/20 Referat fra Legeforeningens landsstyremøte som ble avholdt digitalt den 27.05.20.  
Teknisk fungerte det fint med presentasjoner, innlegg, replikker, avstemninger. Regnskap, 
årsmelding, samt vedtektsendringer for rettshjelpsordningen og lovendringer knyttet til 
fagaksen ble behandlet. Det blir et ekstraordinært landsstyremøte, som gjennomført på mer 
tradisjonelt vis i desember 2020. 

27/20 Eventuelt.  

- Stor økning i utgifter til regnskapskontor og revisor i siste årsregnskap. Dette avklares og evt. 
innhente anbud fra andre. 

(-Ragnhild refererte fra siste RUSØ-møte med Helse Sør-Øst. Det ble lagt frem økonomisk 
langtidsplan 2021-24. Dette legger rammer for helseforetakene fremover.  

      Fem prioriterte satsingsområder i regional utviklingsplan er førende for langtidsplanen. 

• Nye arbeidsformer-teknologi- brukerstyring: f.eks ikke oppmøte til konsultasjoner. 
Fare for at man planlegger for små bygg med for lite kapasitet. Må også ta hensyn til en 
aldrende befolkning. 

• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte tjenester 
• Redusere uønsket variasjon. F.eks «Kloke valg kampanjen». 
• Mer tid til pas.rettet arbeid. Støttepersonell er viktig for at legene kan gjøre 

legeoppgaver. Helsefagarbeidere bør i større grad utdannes. Flere intensivsykepleiere 
trengs av beredskapshensyn.  

• Forskning og invasjon for bedre helsetjeneste. 
 

Det planlegges med stor produktivitetsvekst. Det er ambisiøst. Pandemien har medført store 
kostnader for HF-ene.Coronapandemien avdekket store mangler i beredskapslagre og 
organisering i helsetjenesten. Erfaringene som er gjort bør også få konsekvenser for 
planlegging av sykehus fremover, mht arkitektoniske valg, enerom, mottaksavdelinger o.l. 

 
- Planer og medlemsmøter fremover: Pensjonsmøte, sikte på å gjennomføre i september. Evt 
debattmøte om sykehus på nyåret? Evt.om HELF skal lage et innlegg i media om et sentralt 
tema med positiv vinkling? 
Styret vurderer styremøte og besøk i nye Legenes hus i forlengelse av årsmøtet , den 06.-07.11.  
Marte satt av dato. ) 
 

Neste styremøte HELF torsdag 20.08.20. 
 

Referat: Ragnhild 
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