Sakliste for årsmøte i Møre og Romsdal legeforening 2019

Tid:

6. september kl 16.30

Stad:

Scandic Parken, Storgata 16, 6002 Ålesund

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent og to personar til å skrive under protokollen
4. Årsmelding 2018-2019 frå styret
5. Årsmelding 2018-2019 frå kurskomiteen
6. Rekneskap for 2018
7. Budsjett for 2020
8. Val av leiar
9. Val av styremedlemmar og varamedlemmar
10. Val av varamedlem i Landsstyret
11. Stadfesting av årsmøtevalte yrkesforeningsmedlemmar
12. Val av kurskomitémedlemmer
13. Val av revisor
14. Helsepolitisk debatt med Nils Kristian Klev, AF
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Medlemmer

Yrkesforening

2010

2012

2013
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2018

2019

Ylf

333

352

357

365

393

410

409

487

496

Of

294

328

348
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360
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379
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AF
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264
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2

2

2

3

3

6

5

6

6

957

1022

1068

1100

1138

1171

1181

1293

1349

LVS
Sum

Medlemstallet er hentet fra legeforeningens medlemsregister i mai hvert år. Vi har hatt en
jevn økning i medlemstall siden 2010. Siste året var økningen på 112 medlemmer.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avviklet 08.09.2018 på Hotell Union, Geiranger. Det ble holdt valg på
valgkomite.
Regnskap, årsmelding og budsjett ble godkjent i samsvar med styrets innstilling.
Leder i AF, Tom Ole Øren og leder i Ylf Christer Mjåset innledet til debatten. Dei orienterte
om aktuelle tema som legeforeningen sentralt jobber med. Det var særlig engasjement
rundt Helseplattform.
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Styret
Navn

Verv

Inger Lise Kaldhol

Leder

Ingunn Romundstad Innerdal

Nestleder (årsmøtet)

Tom Willy Christiansen

Medlem (årsmøtet)

John Christian Høye fra 1.2.2018

Medlem (Of)

Ida M. Birkhaug

Medlem (Ylf)

Nils Ringdal

Medlem (PSL)

Jessica Eik (tom juni 2018)
Kai Grimstad (fom juni 2018)

Medlem (LSA)

Eigil Sandvik

Medlem (Af)

Ligita Laimina

Medlem (Namf)

Dag Brekke

Medlem (LVS)

Brit Ingunn Hana

1. vara (årsmøtet)

Jon Sverre Aursand

2. vara (årsmøtet)

Stian Endresen

Vara AF

Odd Frode Aasen

Vara OF

Ingeborg Henriksen

Vara YLF

Kai Grimstad

Vara LSA

Håvard H. Hansen

Vara NAMF

Yrkesforeningenes representanter i styret blir ikke valgt av årsmøtet, men av sine respektive
yrkesforeninger. Vararepresentant til styret, Brit Ingunn Hana, og leder for kurskomiteen,
Bjarne Storset, har vært innkalt til styremøtene.

Landsstyret

Leder er fast medlem i landsstyret. Da leder også er leder for Regionutvalg Midt-Norge, var
nestleder Ingunn R. Innerdal MRLF sin representantpå landsstyremøtet i juni 2019.
Yrkesforeningene blir representerte i landsstyremøtet på regionnivå. Ida Birkhaug for Ylf,
John Kristian Høye for Of , Mikal Gjellan for PSL og Eigil Sandvik for AF deltok også på
Landsstyremøtet.
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Kurskomité

Kurskomitéen fra 1.9.2017

Bjarne Storset

20172018

Leder - fastlege i Tingvoll

Reidun Sveaas

20132018

Sykehjemsoverlege i Kristiansund

Solveig Ulstein

20172018

fastlege Ålesund

Jan Betten

20172018

fastlege i Ålesund

Maria Hellevik

20182019

Sykehjemslege

Valg av revisor

BDO Molde ble valgt som revisor for 2019.

Arbeidet i styret

Styret har i perioden 1. juli 2018 til 1. juli 2019 hatt 7 møter. Referat fra møtene er lagt ut på
nettsidene www.mrlf.no. Møtene har vært på Vestnes Fjordhotel. Novembermøtet var på
Angvik Gamle Handelstadl med etterfølgende middag for styremedlemmer og ledsagere.
Tom W. Christiansen har vert primus motor i styret for arbeidet med helseplattformen.
Ingunn R. Innerdal deltok på legeforeningens lederkonferanse i januar 2019 og Inger Lise
Kaldhol deltok på konferansen for lokalforeninger i oktober.
Styret har i denne perioden prioritert å møte aktuelle samarbeidsparter og skrive innlegg i
aviser framfor å skrive høringsuttalelser. Styret har derfor invitert inn ledelsen i Helse Møre
og Romsdal til et styremøte og lokale helseplattform ledere til et annet møte.
Styret bruker google disk for deling og lagring av dokumenter og har opprettet en facebook
grupper for medlemmene i lokalforeningen for å kunne komme i dialog med medlemmene.
Det har vært jobbet en del med å få på plass tillitsvalgte ved sykehusene.

Høringsuttalelser

Styret har i år bare prioritert en høringsuttalelse. Se vedlegg.
1. Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge
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Tillitsvalgtkurs

Vi var 16. - 18.okt. 2018 medarrangør av ”hurtigrutekurset” sammen med regionutvalget og
de andre lokalavdelingene i Midt- og Nord-Norge. Kurset var denne gangen lokalisert til
Kristiansund, vi var derfor godt representerte med deltakere fra Møre og Romsdal
legeforening. Foruten tillitsvalgtkurs, ble følgende temaer tatt opp på bred basis:
✓
✓
✓
✓
✓

Regionale og lokale planer-samhandling og samarbeid
Digitalisering
Gjør kloke valg
Pasientsikkerhet og HMS
Tillitsvalgte i media

Samling for LIS

YLF har arrangert kveldsmøter for LIS1 ved alle sykehusene i løpet av høsten 2018. Møtene
har fått gode tilbakemeldinger og foreningen planlegger derfor å fortsette med å arrangere
slike møter.

Helsepolitisk seminar

3.desember 2018 arrangerte Regionutvalget for Midt-Norge for åttende gang et helsepolitisk
seminar i samarbeid med Helse Midt-Norge. På møtet deltok i overkant av 80 personer bredt
sammensatt av tillitsvalgte i Legeforeningen i Midt-Norge og ansatte i helseforetaket. Blant
andre deltok presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen og direktøren i helseforetaket,
Stig Slørdahl. Temaet var «Digitalisering». Det var 3 deltakere fra Møre og Romsdal
legeforening.

Sekretariat

Fra 1. september 2017 har Bente Grønnesby vært ansatt som felles sekretær for de tre
legeforeningene i Midt-Norge og Regionutvalget for Midt-Norge, med kontor i Trondheim.
Organisasjonssekretær letter styret sitt arbeid mht posthåndtering, anvisning av regninger,
medlemsmøter og årsmøter. Kurskomitéen avlastes i vesentlig grad mht til påmelding,
økonomi og praktiske forhold.
Selv om sekretariatsfunksjonen har en kostnadsside, vil en vesentlig del bli kompensert ved
at det er mulig å arrangere flere kurs.

Regionutvalg for Midt-Norge

Regionutvalget for Midt-Norge består av lederne i de tre lokalavdelingene og representanter
for de yrkesforeningene som ikke er representert ved lokalavdelingsledere. Inger Lise
Kaldhol har vært leder siden 01.11.2017. Møre og Romsdal er ellers representert med Nils
Ringdal (PSL), Ingunn R. Innerdal og Dag Brekke. Fra og med våren 2019 gikk Nils Ringdal ut
som representant. Han ble takket av med blomster for lang og tro tjeneste for PSL. Møre og
Møre og Romsdal legeforening • Lokalforening i Den norske legeforening • Org.nr. 986 392 548
www.legeforeningen.no/moreogromsdal

Romsdal legeforening fikk da inn Ida M. Birkhaug frå YLF inn i utvalget. Utvalget har fire
møter/år og der møter vi den regionale foretaksledelsen der vi drøfter relevante saker i
helseforetaket. I mai 2019 besøkte utvalget Helse Møre og Romsdal og møtte ledelsen i det
lokale foretaket.

Kurskomitéen

Kurskomitéen har også det siste året hatt en imponerende aktivitet. Vi viser til egen
årsmelding fra den. Møre og Romsdal legeforening er blant de 2-3 lokalforeningene i landet
som arrangerer flest kurs.
Vi har også i år vært medarrangører av to LIS1-kurs i samarbeid med Fylkesmannen.

Kollegastøtte

Støttekollegagruppen har hatt kontakt med flere kolleger i løpet av 2017/18. Kolleger har
tatt kontakt vedrørende ulike problemstillinger, både helsemessige utfordringer, konflikter
på jobb og familiære forhold. Kontaktene har bestått av 1- 3 samtaler. Det har vært en
økning i antall henvendelser det siste året.
Støttekollegagruppen har bestått av allmennlege Kjell Nordby, Molde, allmennlege Solveig
Ulstein, Ålesund og psykiater Gunvor Starheim, Ålesund. Kjell Nordby falt dessverre i fra
våren 2019. Ny kollega til gruppen blir xxxx
Representanter fra gruppa deltar i den årlige samling for støttekollegaordningen.
Årsmelding vedtatt av styret 28.05.19
Ulsteinvik 14.05.2018
For styret

Inger Lise Kaldhol, leder
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Høringsuttalelser

Høringsuttalelse fra Styret i Møre og Romsdal legeforening:
Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge
Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker å sette fokus på følgende momenter, som
berører legers arbeidshverdag både i primær- og spesialisthelsetjenesten:
Involvering
Manglende involvering av spesialister/leger i planarbeid, inkludert i utviklingsplan-arbeid har
vært og er et problem. Forståelse for viktigheten av dette fordrer at leder ser hvilken
betydning rammebetingelser har for utøvelse av den faglige virksomheten. Leger er
premissleverandør for fagutøvelsen og må involveres på alle nivå i videreutviklingen av
helsetjenesten.
Ledelse
For yrkesutøvelsen til leger er det viktig med stedlig ledelse. I Helse Møre og Romsdal HF er det
stedlige koordinatorer ved hvert sykehus. Disse koordinatorene har ikke plass i lederlinjen og har
ingen reell utøvende makt. Det er derfor ikke samsvar med organiseringen ved St. Olavs hospital og
sykehus i Helse Nord-Trøndelag, som har stedlig ledelse på nivå tre i sitt organisasjonskart.

For fremtidens helsetjeneste er det viktig at det er leger i ledelsen. Leger som kan drive
fagutvikling på ledernivå og samtidig ha kunnskap om ledelse. Kvalitetsråd,
fagråd/fagnettverk og medisinskfaglige rådgivere (som på systemnivå er tenkt å skulle
kompensere for manglende spesialistkompetanse blant ledere), må i dagens system få større
legitimitet. Lange «lederlinjer» bidrar til at informasjonsflyten blir dårlig. Legenes autonomi i
egen arbeidshverdag har sunket, og spesialistene har mindre påvirkning i styring av
helsetjenesten. Gjennom dette styringssystemet risikerer man at økonomiske interesser og
ikke fagutvikling blir styrende innen helsevesenet. Helsetjenesten trenger integrert ledelse og
spesialistkompetanse.
Utviklingsplanen berører mange viktige områder som for eksempel brukermedvirkning,
pasient/pårørendeopplæring og fagutvikling, men på flere områder blir planen generell og sier
lite om hvordan man faktisk skal løse samfunnsoppdraget.
For å behandle flere pasienter raskere, kan ikke tiltaket være videre effektivisering, som
medfører at hver arbeidstaker skal gjennomføre mer på stadig kortere tid.
Teknologisk utvikling
Nye tekniske/datatekniske verktøy er nødvendig. Tekniske/datatekniske løsninger må bidra
til at klinisk arbeid går «knirkefritt». Det er nødvendig med en enkel kommunikasjonskanal
Møre og Romsdal legeforening • Lokalforening i Den norske legeforening • Org.nr. 986 392 548
www.legeforeningen.no/moreogromsdal

mellom fastleger og sykehusleger. Relevante standardmaler må ligge i journalsystemene.
Leger må involveres i arbeidet med Helseplattformen. Dette gjelder også leger fra spesialist
og primærhelsetjenesten i Møre og Romsdal.

«Pasientens helsetjeneste» og pakkeforløp
Begrepet «Pasientens helsetjeneste» kan være kostnadsdrivende. Legens portvakts-funksjon
blir satt ytterligere på prøve med dette fokuset. Det er vanskelige prioriteringer som må gjøres
i et helsevesen med begrensende ressurser, hvor både oppdragsgivers og pasientenes krav blir
stadig høyere. Vi som leger må kunne bidra til å formidle kunnskap om konsekvenser av ulike
prioriteringer og hjelpe politikere og andre med relevant informasjon. Når det er knapphet på
ressurser, og behandlingsmulighetene er store, må det gjøres prioriteringer. Prioriteringene
kan ikke skje i møtet med enkeltpasientene. Dette setter mange leger under sterkt moralsk
stress.
Funksjonsfordeling
Fokus på funksjonsfordeling og ingen dublering av funksjoner er en trussel mot
utdanningsforløp for LIS og rekruttering. Det kan også føre til uønsket variasjon i
behandlingstilbud.
Utdanning
Det er viktig med fortsatt nasjonale faglige krav og kurs i spesialistutdanningen. All
utdanningsaktivitet kan ikke skje på regionalt nivå. Dersom dette skjer risikerer man å
utdanne leger som er regions-spesialister.
Arbeidssituasjon
Undersøkelser tyder på lav autonomi blant leger i sykehus. Fortsatt er tillitsforholdet mellom
leger og ledelsen i helseforetaket krevende. Blant annet for å innfri «den gylne regel» og følge
utviklingsplanen er økt kontroll med arbeidstakernes arbeidsdag et tiltak. Det er viktig å være
i dialog om hva som skal kontrolleres/måles og hva man ønsker å oppnå ved dette.
Kontrollregimer kan påvirke arbeidstakere negativt. Helsetjenesten kan ikke videreutvikles og
styres med hovedfokus på kontroll og økonomiske insentiver, men med mål om å gi faglig
god behandling.
Samhandling mellom sykehus og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
Oppgavefordeling/-forskyvning/-overføring er ikke det samme som samhandling. Oppgavene
må gjennomføres av de riktige fagfolkene, på det riktige stedet. Samhandlingen må bedres,
men samhandling krever at både fastleger og sykehusleger har tilstrekkelig tid til å
samarbeide om pasientenes beste. Utviklingsplanen poengterer at «silotenkning» må unngås,
dette gjelder også innad i spesialisthelsetjenesten. Spesielt viktig vil det være i prosessen med
å lage gode pakke- og pasientforløp innenfor rus- og psykisk helsevern.
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Fremskrevne behov
Det er en bekymring blant leger i helseforetaket vedrørende usikkerhetsmomentene i
fremskriving av behov. Det fremskrives en stadig nedgang i behov for sengeplasser,
samtidig som sykehusavdelingene sliter med overbelegg. Dette gjør arbeidshverdagen for
leger og annet helsepersonell svært krevende og øker risiko for feilbehandling/alvorlige
hendelser. Det er dokumentert at risiko for feilbehandling/alvorlige hendelser øker, dersom
det er overbelegg på en sengepost.

Hilsen
Ingunn R. Innerdal
Nestleiar

Inger Lise Kaldhol

Leiar
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Budsjett 2020 Møre og Romsdal legeforening
Årsmøtet har siste seks år vedteke eit budsjett utan spesifisering på postar, men med
fullmakter til styret å styre økonomien innafor avdelinga sitt formål, og kunne bruke eit
fastsett beløp av eigenkapitalen. Vi har fortsatt ein formue på 1 063.645 kroner.
Underskuddet var i 2018 på kr 88.677 p.g.a noen ekstra kostnader.
Alle organisasjonsledd har fått mynde til å skrive ut tilleggskontingent på inntil 10 % av
samla kontingent til legeforeninga, dvs inntil ca 700 kroner i året. Årsmøtet 2018 vedtok
ein tilleggskontingent på 500 kroner i 2019. Denne føreslås uendra på 500 kr for 2020.
Vi ser det framleis nyttig å gi styret den handlefridomen til å møte utfordringar som ligg
i eit ubunde budsjett.

Framlegg til vedtak:
Årsmøtet vedtek ein tilleggskontingent på 500 kroner for 2020.
Styret får fullmakt til å disponere dei midlane som kjem inn gjennom kontingent og andre
inntekter i samsvar med foreininga sitt formål. I tillegg kan styret ved behov disponere inntil
kr.250 000 av eigenkapitalen.
Leiar får eit stipend på 1G som kan nyttast til etterutdanning, utstyr og tenester som er nyttig
for legeverksemda eller tillitsvaltarbeidet. Stipendet kan evt. utbetalast og innmeldast som
honorar.
Leiar får også dekt utgifter til telefon, mobiltelefon og internettilknyting.
Styremedlemmer får dekt internettabonnement med 400 kroner per månad og 1000 kroner per
år til tilfeldige utgifter til telefon, porto m.m. For kasseraren er denne summen 2000 kroner
per år.
Styremedlemmene får honorar for sitt arbeide med ein samla sum for hele styret på inntil kr
130 000 for 2020. Styret har om lag same satsane som legeforeiningane i Trøndelagsfylka
og Sogn og Fjordane.
Foretakstillitsvalgt for OF og YLF, leiar samt AF-tillitsvalgt får dekt digitalt abonnement
for inntil 4 aviser (Sunnmørsposten, Tidens Krav, Romsdal Budstikke samt evt en riksavis),
de øvrige styremedlemmer får dekt eit avisabonnement evt nettavisabonnement.
Det vert gitt dekning for tapt arbeidsforteneste og møtegodtgjersle etter dei satsane
landsstyret vedtek for DNLF sine sentrale organ. Med tanke på praksiskompensasjon, har vi
lagt oss på satsane til Allmennlegeforeningen for allmennpraktikarar. Kasserer bør få auka
honorar i periodar vår organisasjonsekretær har anna fråvær enn ferie.
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Leiar og styremedlemmer kan frikjøpas til og dekt nødvendige utgifter til tillitsvaltmøter,
forhandlingsmøter, landsstyremøter, regionale møter, landsrådsmøter/årsmøter i
yrkesforeininga og andre møter ein må delta i kraft av funksjonen som tillitsvalt. Som
kompensasjon for kortare fråvær og avsett tid til telefonsamtalar mm i arbeidstida, vert det
innvilga frikjøp på inntil 4 dagar per år.
Styremedlemmer utan lønnsinntekt som lege eller praksiskompensasjon, får møtehonorar
inntil ½ praksiskompensasjon.
Dokumenterte reise- og opphaldsutgifter vert dekka innafor rammene i statens satsar.
Kurskomiteen får dekt utgifter, praksiskompensasjon og tapt arbeidsforteneste til eit
heildagsmøte, internett-tilknyting med 400 kr per mnd og 1000 kroner til diverse utgifter.
Tillitsvalte på arbeidsstadane skal prøve å få dekt utgiftene sine innafor hovudavtalen.
Andre utgifter og tapt arbeidsforteneste i samband med tillitsvaltopplæring og utøving av
tillitsvaltfunksjonen, skal normalt bli dekt av lokalavdelinga innafor avdelinga sine
økonomiske rammer.
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Valg
Valgkomitéen i Møre og Romsdal legeforening har følgende forslag til styre i Møre og
Romsdal legeforening for perioden 2020-2021:
Ingunn Romundstad Innerdal
Tom Willy Christiansen
Brit Ingunn Hana
Øyvind Haldorsen
Jon Sverre Aursand

leder
styremedlem
styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Valgkomitéen har følgende forslag til nye medlemmer i kurskomiteen, som velges for
perioden 2020-2023:
Maria Hellevik
Sven Jordahl Blix
Andreas Skuseth Heggdal

Sykehjemslege, Ålesund
Fastlege, Kristiansund
Fastlege, Skodje

Solveig Ulstein og Bjarne Storset er valgt for perioden 2017 – 2021.

På vegne av valgkomitéen,
Svein Anders Grimstad
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