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Tid: torsdag 12.11.20 

Sted: Teams 

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

42/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

43/20 Referat. 

Referat ble godkjent. 

44/20 Statusrapport fra de enkelte. 

Kort oppsummert: Fastlegene opplever mindre pågang av pasienter igjen. Fortsatt høyt fokus 
på smittevern ved pasientkontakt. Streiken hos fastlegen gikk som forventet til tvungrn 
mekling. Mye mediaoppmerksomhet om arbeidstid. Hos avtalespesialistene er det vanlig 
aktivitet. Noe etterslep på henviste pas. fra tidligere i år.Overlegeforeningen informerte om at 
den nedsatte gruppa mtp. lokalisering av fremtidige sykehus i Innlandet snart er klare for å 
overlevere sin innstilling til Helse Sør-Øst. 

45/20 Lokalforeningsseminar i november. 

Formann og nestformann deltar. 
Ragnhild informert om saker som tas opp på møtet. 
 
46/20 Innspill til temaer. 
 
Fra Hedmark legeforening kan vi informere om Hedmarksseminaret, Gammeldoktoren, 
samarbeid med Oppland legeforening og pensjonsmøte til våren (utsatt vår 2020). 
 
47/20 Høringer. 

Ingen aktuelle høringer for tden. 

 

22/20 Eventuelt. 
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Snakket løst og fast om hvordan en bør profilere Hedmark legeforening i media. Enighet å 
vente til plassering av sykehusene i Innlandet er bestemt. 

Ragnhild tar kontakt med formann Oppland legeforening om nytt fellesmøte med dem etter at 
plassering av sykehusene i Innlandet er bestemt. Forslag til felles møte 18.03.21. 

Informasjon fra Ragnhild om at legeforeningens landstyremøte avholdes over 2 dager på teams 
30.11. og 01.12.20. 

 

 

Neste styremøte og juleavslutning blir hos Ragnhild 09.12.20 kl.1900 i storsalen på gården slik 
at smitteverntiltak kan overholdes  

Ref: Harald. 

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


