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Referat fra styremøte i Hedmark legeforening 
 
Dag:  lørdag 17.10.20  
Tid: kl. 14.00-16.00 
Sted:  Radisson Trysil 
 
Tilstede: Martin, Kristine, Fredrik, Frode, Ragnhild, Mona, Jon Iver. Audun fra kurskomiteen 
deltok under sakene 37/20 og 38/20.  
 
Saker 
 
35/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Godkjent 
 
 
36/20 Referat fra forrige møte. 
 
Godkjent 
 
 
37/20 Evaluering av Hedmarksseminaret 2020 sammen med leder i kurskomiteen Audun. 
 

• Kommentarer fra deltakere er jevnt over positive 
• Forslag til tema: 

o Legemidler og etikk 
o Private vs. offentlige helsetjenester 
o Forebygging av utbrenthet 
o Sosiale medier; lydopptak og filming av konsultasjoner som deles 
o Helserett 
o Støttekollegaordningen 
o Mindfullness, yoga 
o Fremtidig innovasjon, individualisert medisin 
o Styring- og kvalitetssystem som fungerer i praksis 
o Forelesere fra alle deler av Hedmark, aldergrupper og deler av helsetjenesten 
o Covid-19  
o Alternativ til forelesninger; diskutere fag ved table-top 
o Må fylle læringsmål 
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Vedtak: Vi arrangerer Hedmarksseminaret også i 2021. Dato 22.10. – 23.10.2021 
 

 
20/20 Årsmøtet. Info om planlegging av arrangementet ved Ragnhild. 

• Styret deltar i møtet fra Oslo 5.11.2020 
• Styret foreslår at Marthe K. T. leder årsmøtet 
• Avholdes digitalt med hjelp fra Legeforeningens sekretariat 
• Styremøte avholdes 6.11.2020  
• Omvisning i Legenes hus 6.11.2020 

 
 
38/20 Budsjett for 2021 ved Harald. 
 

• Vi budsjetterer med et underskudd i 2021. Årsaken til underskuddet er redusert inntekt 
fra kurs, men ønsker å ha samme aktivitetsnivå.  
 

 
34/20 Planer vedrørende Oslotur med styremøte. 
 

• Informasjon om praktiske forhold om reise og opphold ble gitt. 
 

 
33/20 Planlegge felles møte med Oppland på nyåret. 
 

• Leder kontakter Oppland legeforening og planlegger møte etter at lokalisering av 
sykehuset er avgjort. 

 
 
39/20 Høringer. Ev. se på høringsnotatet om å endre spesialistforskriften med den hensikt å 
øke timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets måneder for leger 
under spesialisering i allmennmedisin. Frist 25.10. 

• Vi støtter forslaget om å utvide veiledningen, men ønsker at man også vurderer å 
organisere og avlønne supervisjon som vi anser som vel så viktig. 

 
40/20 Legeforeningens politiske plattform frem mot stortingsvalget 2021 er «Helse og trygghet 
først». Skal styret i HELF ha strategier for å få helserelaterte saker på agendaen lokalt?  Møter 
med lokalpolitikere? Innlegg i lokalaviser? 
 

• Vi tenker over saken og vurderer det fortløpende.  
 
 
41/20 Eventuelt 
 

• Runde rundt bordet 
• Høring: Høring – Program for vaksinering mot covid-19 

o Vi støtter forslaget 
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