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Hedmark legeforening 
Årsmøte 2011 

Quality Hotell Astoria 
Hamar 

Fredag 2.09.2010 kl 18.00 
 

Årsmøte kl 18.00-19.30 
Saksliste: 

1. Velkommen ved leder, en kort innledning 
2. Valg av dirigent 
3. Styrets årsberetning 
4. Rapporter fra komiteer og utvalg 
5. Regnskap og revisjon 01.01.2010-31.12.2010 
6. Budsjett for 2012 
7. Valg 
8. Innkomne saker 
9. Hedmark legeforenings hederspris 2011 
10. Evt 

 
Faglig program  
19.45- 20.15: Generalsekretær Geir Riise: Legeforeninges rolle de neste årene. 
20.15-20.30: Tidligere fylkeslege Hans Petter Schønsby: Legeforeningen - et historisk 
tilbakeblikk. 
 
Ca . kl 21.00 Årsmøtemiddag 
Pent antrekk. Alle medlemmene i Hedmark legeforening ønskes velkommen til årsmøte. 
Avdelingens tillitsvalgte i kommuner og sykehus har møteplikt til årsmøte og vil få dekket reise- 
og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reise vei vil få dekket overnatting og evt. 
praksiskompensasjon etter søknad.  
Medlemmer som ønsker overnatting på Quality Hotell Astoria må selv bestille hotellrom og 
viser da til forhåndsreserverte rom for Legeforeningens medlemmer. 
 
Påmelding til årsmøte middagen gjøres til Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet Hamar 
perchris@online.no,  per.christensen@sykehuset-innlandet.no  evt telefon 62537107 - 
92245654 
 
Siste frist for påmelding til årsmøtemiddagen er 20.08.2011. 
Legeforeningen dekker middagen for deltakerne. 
Vel møtt! 
For styret i Hedmark legeforening 
 
Per H. Christensen 
Leder 

mailto:perchris@online.no
mailto:per.christensen@sykehuset-innlandet.no
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Hedmark legeforening 
Årsmelding sept. 2010 - aug. 2011 

 
Styrets sammensetning: 
 
Leder: Per H. Christensen 
Styremedlem: Kari Anne Trosterud (Nestleder) 
Styremedlem: Knut Selmer (Kasserer) 
 
Avdelingsrepresentant Navn Vara  
Allmennlegeforeningen 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
Overlegeforeningen (Of) 
Yngre legers forening (Ylf) 
 
Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) 
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) 

Kjell Petter Tønnessen 
 
Anders Meyer 
Åsmund Avdem Fretland/ 
Per Olav Skaaret 
Morten Andersen 
Helle Laier Johnsen 

Ragnhild Dybvig 
 
 
 
 
Signe Eriksen 
Kent Engeseth 

Sekretær         Georg Morland 
 
Vara representanter til styret 

1. Jardar Strand   
2. Håkon Henningsen 

 
Representanter til Den Norske legeforenings Landsmøte 
Per H. Christensen    
 
Vara representant til landstyre  
Kari Anne Trosterud   
 
Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren 
Erik Arnesen (leder) 
Hans Petter Schjønsby 
Helle Laier Johnsen 
Kristen Riddervold 
                                      
Kurskomite: 
Gabriele Nilsen, spes.i allmennmedisin, Hamar – leder 
Sissel Vangen, spes. i allmennmedisin, Ottestad (gått av i nov. 09) 
Ola Christiansen, ass. lege kir. avd. SI Hamar (permisjon) 
Kjersti Wien, allmennlege, Hamar  
Frank Grund, spes. i allmennmedisin, Brøttum  
Andrine Morken, allmennlege i Løten (permisjon) 
                                           
Foretakstillitsvalgt for overordnede leger i Sykehuset Innlandet 
Jens Chr Lauresen ,  Gjøvik HF 
 
Foretakstillitsvalgt for underordnede leger i Sykehuset Innlandet 
Åsmund Avdem Fretland (t.o.m okt. 2010) 
Per Olav Skaaret SI Hamar (fra 1.11.10) 
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Hovedtillitsvalgt for overordnede sykehus leger 
 Hovedtillitsvalgt Vara 
SI Elverum        Anders Meyer   
SI Hamar            Per H. Christensen  
SI Kongsvinger  Per Christian Bacher  
SI Sanderud        Svein Martin Luth  
SI Tynset            Victor Høeg  
 
Hovedtillitsvalgte for underordnede leger i Sykehuset innlandet HF : 
 Hovedtillitsvalgt Vara 
SI Elverum        Anders Karlsen  
SI Hamar            Per Olav Skaaret  
SI Kongsvinger  Guro Ek Skarnes  
SI Sanderud        Ivar Slåstad  Karen M. Hansen 
SI Ottestad           Håkon Moksnes  
 
Tillitsvalgt for Helseavdelingen, fylksmannen i Hedmark 
Fougner Jon Iver 
 
Kollegial støttegruppe:  
Margrethe Kjølseth 
Rolf Langen 
Georg Morland 
 
Valgkomite :                  
Åse Ingeborg Borgos (leder)  
Signe Eriksen 
Ragnhild Dybvig 
                   
                       
Hovedtillitsvalgte i kommunene: 
Kommune Tillitsvalgt Kommune Tillitsvalgt 
ALVDAL  Badian Reza Ario RENDALEN   
EIDSKOG Christiansen Arild  RINGSAKER Grund Frank 
ELVERUM Ness Bjørn R.  STANGE Tønnessen Kjell-Petter  
ENGERDAL   STOR-ELVDAL Hagen Tone Elisabeth 
FOLLDAL Øien Iris Edel SØR-ODAL Nordstrøm Gudmund J.  
GRUE   TOLGA  
HAMAR Dybvig Ragnhild TRYSIL Wictorin Johan 
KONGSVINGER Riemann Jonas Patrik  TYNSET Selmer Knut M. 
LØTEN Boym Line  VÅLER Brendstrup Bo 
NORD-ODAL Ytteborg Nils  ÅMOT Bergem Nils  
OS Lein Erik Kr. ÅSNES Chapman Martin 
 
For oppdatert oversikt se: http://www.legeforeningen.no/id/4659.0?act=fylke&fylke=Hedmark  
 
 

http://www.legeforeningen.no/id/4659.0?act=fylke&fylke=Hedmark
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Avdelingsstyrets og tillitsvalgtes arbeid 
Forrige årsmøte i Hedmark legeforening ble avholdt på Quality Hotell Astoria Hamar 20.08.09. 
Det var et vellykket møte med ca 35 deltagere, og for første gang i Hedmarks legeforenings 
historie ble det utdelt en hederspris. Det var øyelege Dag Riise som fikk prisen for sitt store 
arbeid for øyefaget både nasjonalt og internasjonalt. 
Avdelingsstyret har i perioden avholdt 5 styremøter. I tillegg har det vært aktivitet via e-post og 
telefon. Styret har behandlet totalt 9 høringer, og den som skapte mest debatt var strategisk 
fokus for Sykehuset Innlandet 2011-2014. Alle møtereferater og aktuelle saker blir lagt ut på 
Hedmark legeforenings nettside http://www.legeforeningen.no/hedmark .  
 
Legeforeningens regionsutvalg i Helse Sør – Øst 
Per  H.  Christensen  har  representert  Hedmark  legeforening  i  DNLF’s  regionsutvalg. 
Regionsutvalget er et rådgivende organ ovenfor konserntillitsvalgt og foretakstillitsvalgte i 
regionen, i spørsmål som angår medbestemmelser etter hovedavtalen faglig påvirkning og 
helsepolotiske spørsmål. Regionsrådets leder er Tor Syverinsen, psykiater fra Telemark. 
Regionsutvalget er også representert i landsstyre. Det har vært avholdt 2 møter siste år, samt 
at det har vært stor aktivitet og diskusjon per mail. Sakene som det siste året har vært mest 
diskutert, er hovedstadsprosessen og fordeling av medisinske funksjoner. Det har spesielt 
knyttet seg stor interesse til organiseringen og sentraliseringen av karkirurgi. Først ble det 
anbefalt at karkirurgi skulle sentraliseres til 4 steder i regionen, men etter stor motstand fra 
flere hold ser det pr dags dato ut til at dette ikke gjennomføres og at det fortsatt skal være 
karkirurgi på 7 steder i Helse Sør- Øst.  
 
Høringer: 

 Strategisk fokus Sykehuset Innlandet 2011-2014 
 Sammensetning av styre i Norsk medisinstudent forening 
 Prinsipp og arbeidsprogram for Den Norske Legeforening 
 Lederutdanning som tellende tjeneste i spesialistutdanningen 
 Lov om sammensetningen av landstyre 
 Kontingentfordelingsmodell - Mulighet til å skrive ut ekstrakontingent for 

lokalavdelingene 
 Kontingent for pensjonister 
 Kompetanseområder i alders og sykehjemsmedisin 
 Endrede retningslinjer for kurs og etterutdanning 

 
 
Landstyremøte Soria Moria 24.05-27.05.2011 
Det ble avholdt landstyremøte på Soria Moria, hvor det i år også ble avholdt et vellykket 125 
års jubileum. Det var en flott jubileumsåpning i operaen ledet av konferansier Nadia Hasnaoui. 
Åpningen inneholdt både takketaler, humor, ballett og opera.  
Landstyresaker  av stor interesse  hvor det også ble vedtatt resolusjoner, var endringen i 
turnustjenesten, en resolusjon om kvalitet i helsevesenet – (med kvalitet som ledestjerne),  
kvalitetsløft innen eldreomsorgen, resolusjon med tilknytning til samhandlingsreformen -
(kommunalmedfinansiering må ikke føre til dårligere helsetjenestetilbud) og en resolusjon om 
nasjonal sykehusplan- (en forutsetning for tillit til helsetjenesten). 
Det var også stor debatt vedrørende fordelingen av kontingent inntekter i legeforeningen og 

http://www.legeforeningen.no/hedmark
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muligheten for underavdelingene til å skrive ut tilleggskontingent. Det ble vedtatt at alle 
underavdelinger etter vedtak på sine årsmøter har mulighet til å innkreve en ekstrakontingent 
på 10 % av kontingenten fastsatt på landstyre. Videre ble det også debattert hvilken avdeling i 
legeforeningen som skal ta de forskjellige utgiftene, og det ble presisert som et prinsipp at det 
er den avdeling som genererer en utgift som skal betale. Blant annet ble det vedtatt at det nå 
er hovedforeningen som skal dekke utgiftene til praksiskompensasjon i forbindelse med 
landstyret og legeforeningens ledermøte. Det ble også foreslått fra blant annet Hedmark 
legeforenig at det må være PSL eller hovedforeningen og ikke lokalavdelingen, som dekker 
utgiften når privatpraktiserende spesialister utfører oppgaver i samarbeid med Helse Sør- Øst.  
Det var også i år en helsepolitisk debatt som ble ledet av Aslak Bonde. Temaet i år var 
samhandlingsreformen, og av politikere møtte Bent Høie (Høyre, leder av helse og 
omsorgskomite) og Kjersti Toppe (Senterpartiet, medlem av helse og omsorgskomite).  
Alle aktuelle saker fra landstyret er ellers omtalt på Min side og i tidsskriftet for den Norske 
legeforening.  
 
 
Aktiviteter i Yrkesforeningene: 
 
Norsk overlege forening (Of) Hamar - Elverum 
Per H. Christensen 
 
 Det siste året har også vært preget av intens debatt mellom de somatiske Sykehusene i 
Innlandet. Det som har skapt størst debatt og media oppmerksomhet, er den såkalte 
kodesaken. Enkelte hevder at Sykehuset på Lillehammer systematisk har kodet multitraumer 
feil, slik at man har fått økonomiske fordeler og ikke minst har fått det største antallet av 
multitraumer i innlandet. Noe som enkelte hevder er blitt brukt politisk for å posisjonere seg 
som det største sykehuset i Oppland. Saken har skapt en del uro i organisasjonen og den har 
helt klart vært en belastning for Sykehuset. 
Budsjettmessig gikk Sykehuset Innlandet siste året i overskudd, mens Hamar- Elverum gikk i  0 
balanse. En del av overskuddet i Sykehuset skyldes en del ubesatte stillinger i psykiatrien. Det 
har vært mye støy i Psykiatrisk divisjon og spesielt på Sanderud. Dette medførte at direktøren 
trakk seg.  Ny leder er blitt tidligere ass. direktør i divisjonen Hamar- Elverum.  Gunn Gotland 
Bakke. 
De siste årene har det vært betydelig, og etter manges mening, for stort fokus på økonomi, 
men det kan nå virke som at også sykehusledelsen i økende grad har fokus på faglig kvalitet. 
Sykehusledelsen har fortsatt møter med de tillitsvalgte legene, og det avholdes ca 4 -5 møter 
pr år. Dette er både diskusjons og orienteringsmøter, og det virkes som disse møtene er til 
glede både for sykehusledelsen og de tillitsvalgte. Sakene som har vært mest i fokus siste år, er 
strategisk fokus 2011-2014-, kodesaken, øke selvdekningsgraden til Sykehuset, budsjett og 
kvalitetsforbedring i Sykehuset 
Strategisk fokus 2011-2014 har skapt stort engasjement og diskusjon i Sykehuset. Initialt var 
det fra Sykehusledelsen kun ment som en revisjon og en ren justering av den eksisterende 
sykehus strukturen, men etter høringsuttalelser fra mange hold, fra fagliggrupper, brukere og 
politikere både fra Oppland og Hedmark, kom det tydelig frem at flere ønsket å se nærmere på 
ny sykehusstruktur i Innlandet. Dette innbærer muligheten for et eventuelt nytt 
Innlandssykehus, og sykehusledelsen arbeider nå videre med 3 muligheter.   
1 hovedsykehus i innlandet, en løsning med 2 hovedsykehus (et i hvert fylke) og en såkalt 0 
løsning hvor man ikke gjør noen spesielle endringer. Dette innebærer at et erstatningssykehus 
for Hamar på Sanderud har kommet i skyggen inntil arbeidet med strategisk fokus er ferdig 
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behandlet i løpet av høsten 2011.  
Alle Sykehusene er nå organisert i egne avdelinger med eget budsjett. Til nå har medisinsk 
service med røntgen og psykiatri vært organisert i en divisjon. Det er vedtatt at også røntgen 
skal organiseres under en lokal stedlig ledelse.  Denne prosessen er iverksatt. 
 
Sommeren og høsten 2010 ble det avholdt lønnsforhandlinger og det ble fremforhandlet en ny 
overenskomst- B del. Resultatet ble at minstelønnen for Sykehus overlegene er på 581 000 kr. 
Videre får alle overlegene en fast overtidsutbetaling på 4 % av minstelønnen.  
 
 
 Allmennlegeforeningen i Hedmark  
Kjell-Petter Tønnessen 
 
I perioden 2009-2011 har følgende fungert som delegater til Allmennlegeforeningens landsråd: 
Kjell-Petter Tønnessen 1. landsråd og leder Martin Chapman 2. landsråd Bente Pedersen 3. 
landsråd. Sindre Hallem og Ragnhild Dybvig har vært vararepresentanter. 
I forkant av Hedmark legeforenings Årsmøte 2011 vil det bli avholdt årsmøte i 
allmennlegeforeningen med valg av landsrådsrepresentanter. 
Det opplyses at det er pliktig frammøte av tillitsvalgte til årsmøtet og at reise og evt opphold 
for tillitsvalgte til årsmøtet refunderes av Hedmark legeforening. 
Orientering om tidspunkt for årsmøtet sendes til tillitsvalgte i god tid før årsmøtet. 
 
Leder i allmennlegeforeningen sitter i styret for Hedmark legeforening og har deltatt på 
møtene og i det løpende styrearbeidet i foreningen i perioden. 
Det har ikke vært avholdt møter i Allmennlegeforeningen i perioden men lederen har vært 
behjelpelig med bistand og råd til enkeltmedlemmer etter henvendelse. 
Leder i Allmennlegeforeningen og Åse Ingeborg Borgos har deltatt på møter i Samarbeidsrådet 
med Nav Hedmark på vegner av Legeforeningen i Hedmark. 
Lederen har også vært medlem av styringsgruppa til prosjektet "reduksjon av sykefraværet i 
Hedmark". Et prosjekt med NAV, Arbeidsgiverforeningen, LO, KS og Legeforeningen. Prosjektet 
avsluttes høsten 2011. 
 
Lederen deltok i AF’s tariffkonferanse på Gardermoen 19-20. oktober 2010 der 
fylkesrepresentantene i landes fylker var samlet til drøfting om tarifforhandlinger og 
forhandlingsresultatene i foreningene. Det ble gitt innspill i forhold til prioriteringer ved senere 
forhandlinger. 
 
Landsrådene deltok på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd 11.mai og Norsk forening 
for allmennmedisins årsmøte i Kristiansand 12 mai 2011 i Kristiansand Det ble i tillegg 
arrangert kurs i helsepolitikk for alle landsrådene.  
Turnusordningen og samhandlingsreformen var viktige saker som ble drøftet. Det ble valgt nytt 
styre i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for Allmennmedisin. Referat fra valg, kurs og 
møter ligger på Min side på Legeforeningen.no 
 
Lederen i Allmennlegeforeningen Hedmark er i denne 2-årsperioden valgt som landsråd for 
Allmennlegeforeningen til landsstyret i Legeforeningen og deltok på legeforeningens 125-
årsjubileum og Landsstyremøte på Soria Moria 25-27.mai 2011. De faglige forhandlingene og 
resultatet av valgene ligger på Min side. 
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På tross av iherdige forsøk ble ikke lederen i Allmennlegeforeningen valgt til leder av 
Legeforeningen i denne perioden som blir viktig for oss ved innføringen av 
samhandlingsreformen. Almennlegeforeningen er fornøyd med sammensetningen av det nye 
styret 
 
 
Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) i Hedmark 
Morten Andersen 
 
Det er 37 spesialister med avtalehjemmel i Hedmark. 13 psykiatere og 24 med somatiske 
spesialiteter. På Helse Sør-Øst  sin  hjemmeside  under  linken  “avtalespesialister”  finnes  en  
oversikt over hjemmelsinnehaverne. Avtalespesialistene har i denne perioden vært 
representert i HELF-styret med gynekolog Kari Anne Trosterud som er nestleder i HELF. Urolog 
og kirurg Morten Andersen har vært yrkesforeningstillitsvalgt. Andersen er også medlem av 
Samarbeidsutvalget mellom Helse Sør-Øst  og  PSL,  samt  medlem  av”  fagrådet  kreft”  i  Helse  Sør-
Øst. 
Det siste året er det utlyst hjemmel i hud etter dr Kavli i Elverum. Ansettelsesprosess er i gang. 
Det har også blitt tildelt hjemmel i gynekologi etter dr Solbakken i Hamar. Helt ny hjemmel i 
urologi er utlyst og vil enten komme i Innlandet eller i Akershus. Samarbeidsutvalget er klar 
over lange ventetider i øyefaget og vil prioritere dette ved senere omgjøring av hjemler eller 
ved nye.  Hedmark  og  Oppland  blir  sett  på  som  en  region  i  “sørge  for  ansvaret”  til  Helse  Sør-Øst. 
Avtalespesialistene står for 35-40 % av alle polikliniske konsultasjoner på landsbasis. Innen 
enkelte spesialiteter er andelen betydelig høyere. 
Det arbeides fortsatt seriøst med at deler av spesialistutdanningen kan foregå i 
avtalepraksis(LIS kandidater). Det blir et løft for avtalepraksis. 
PSL i Hedmark ser det fortsatt som en fordel om legeforeningen i Hedmark og Oppland fikk et 
mer formelt samarbeid (evt. sammenslåing). Dette fordi Sykehuset Innlandet har avdelinger i 
begge fylker og at Helse SørØst ser på Innlandet som en enhet ved tildeling av og eventuell 
flytting av legehjemler. Vi registrerer at det per dags dato ikke er et klima for dette og det 
beklager PSL. Ellers opplever PSL at stadig flere både sentralt og lokalt ser positivt på vår 
eksistens, og at vårt arbeid blir verdsatt. 
 
 
Hedmark Yngre legers forening (YLF) 
Åsmund Avdem Fretland 
 
Yngre legers forening har på fylkesnivå det siste året i hovudsak vore opptatt av arbeidet med å 
danne felles hovedsenter for Sykehuset Innlandet. Dette arbeidet har pågått både i lokallag og 
innad i helseforetaket.  
 
YLF var også involvert i lønsoppgjeret og deltok i forhandlingsdelegasjonen saman med OF. Vi 
fekk fram eit akseptabelt lønnsoppgjer for medlemmane men møtte sterk motstand frå 
arbeidsgivar når B-delsavtalen skulle reforhandlast. YLF registrerer at Sykehuset Innlandet no 
har ein B-delsavtale som på mange punkt er betydeleg dårlegare enn den som Oslo 
Universitetssykehus har, noko YLF ser på som svært uheldig med tanke på rekruttering til 
foretaket. YLF håpar at administrasjonen i SI vil vise forståing for dette ved neste 
forhandlingsrunde.  
 
Vidare driv YLF kontinuerleg arbeid med rettigheitsspørsmål, og har gitt bistand til både 
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medlemmer og arbeidsgivarsida i ei rekkje saker det siste året. Først og frems er dette retta 
mot arbeidstid, kontrakter og tenesteplan, men også arbeidskonflikter knytt til arbeidsmiljø. 
 
I november 2010 slutta foretakstillitsvalgt Åsmund Avdem Fretland på kort varsel på grunn av 
ny jobb i Oslo Universitetssykehus. Etter dette har diverre ikkje ny YLF-representant til HELF-
styret kome på plass, men dette blir det no jobba med.   
 
 
Norsk arbeidsmedisinsk forening, Namf, Hedmark 
Helle Laier Johnsen 
 
Medlemstallet for Namf i Hedmark er stabilt, totalt 9 medlemmer. Innføringen av 
godkjenningsordningen for BHT 01.01.2010 og den samtidige utvidelse av bransjeforskriften, til 
blant annet også å omfatte pålegg om BHT for helsepersonell, burde ha medført et økt behov 
for arbeidsmedisinere, også i Hedmark. Den forventede økning i antall stillinger for 
bedriftsleger i fylket har imidlertid uteblitt så langt.  

Det har ikke vært avholdt medlemsmøte for medlemmene av Namf Hedmark i 2010, og den 
vesentligste aktivitet for tillitsvalgt har vært deltakelse på styremøtene i Helf samt på 
tillitsvalgtsamling i Namf. 

Namf gjennomførte en lønnsundersøkelse høsten 2009. Denne ble publisert i Ramazzini nr. 2 i 
2010 http://www.legeforeningen.no/asset/47978/1/47978_1.pdf . Trenden med relativt lave 
lønninger for akademikere i Hedmark sammenlignet med resten av landet gjelder også 
arbeidsmedisinere. Ytterlige opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.  
 
 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Hedmark 
LSA har ikke vært aktiv i 2010, heller ikke representert i Hedmark legeforenings styre. 
 
 
 

Rapport fra komiteer og utvalg 
 
Gammeldoktoren   
Erik Arnesen 
 
Utvalget  for  ”Gammeldoktor”  utstillingen har i perioden 2009-2010 vært: Helle Laier Johnsen, 
Brumunddal; Hans Petter Schjønsby, Brumunddal, Kristen Riddervold, Løten og Erik Arnesen, 
Elverum. Avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen har vært Glomdalsmuseets representant. 
Utvalget har i perioden hatt fem møter. Vi har blitt holdt orientert om 
organisasjonsendringene i det nye Hedmark Fylkesmuseum A/S hvor Glomdalsmuseet er en av 
avdelingene, og vi har fungert som medisinskfaglig rådgivende for museet. Samarbeidet med 
museet er meget godt. Utstillingen har vært godt besøkt og får god omtale i medisinhistoriske 
miljøer. Skoleklasser fra barne-, ungdoms- og videregående skoler besøker jevnlig utstillingen 
som ledd i et pedagogisk opplegg ivaretatt av museets pedagoger. Utvalgets medlemmer har i 
perioden hatt flere omvisninger for spesielle grupper. 
Glomdalsmuseet er i år 100 år. Dette vil bli markert på flere måter hvor Utvalget også vil delta 
aktivt og samtidig markere at Den norske legeforening er 125 år. 
”Gammeldoktoren”  er  knyttet  til  Nasjonalt  Medisinhistorisk nettverk og har også god kontakt 

http://www.legeforeningen.no/asset/47978/1/47978_1.pdf
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med  ”Stiftelsen  Nasjonalt  Medisinsk  Museum”.  Utvalget  har  deltatt  på  den  23.  nordiske  
medisinhistoriske kongress 25.-27. mai 2011 og på ekskursjon til Heidelberg, Tyskland arrangert 
av  ”Stiftelsen  Nasjonalt  Medisinsk  Museum”.  Gjennom  de  enkelte  utvalgsmedlemmers  
kontaktnett til det medisinhistoriske miljø søker vi å utvikle utstillingen videre. Eksempelvis er 
nå leder medlem i Norsk Farmasihistorisk Museum for i noen grad å kunne ivareta en 
rådgivende funksjon også for apotekdelen av utstillingen. 
Vi får mange gode tilbakemeldinger om utstillingen og spesielt mange kom det etter 
”Vårseminaret”  vi  arrangerte  i  juni  2009.  Utvalget  er  opptatt  av  å  utvikle  og  formidle  
utstillingen videre. Vi har derfor i denne perioden drøftet muligheter for å benytte nye medier 
for bedre formidling av utstillingens kulturhistoriske og medisinhistoriske innhold. Nye 
muligheter drøftes nå ved bruk av blant annet Audioguide. Dersom museet vil velge å satse på 
en slik løsning, kan Utvalget tenke seg å være behjelpelig med det blant annet ved å være 
pilotprosjekt. Det vil utvilsomt gjøre utstillingen mer interessant og tilgjengelig for det 
publikum som gjester utstillingen utenom organiserte omvisninger. Vi ser også mulighetene for 
at  ”Gammeldoktoren”  vil  kunne  bli  en  interessant  del  av  det  folkehelsemiljø  som  nå  bygges  
opp omkring Terningen Arena.  
Utvalget er meget takknemlig for at Hedmark legeforening yter økonomisk bistand til vårt 
arbeid med å ivareta utstillingen, styrke og opprettholde Utvalgets kontakter til det 
medisinhistoriske miljø. 
 
 
 
Kurskomiteen 
Gabriele Nilsen 
 
Komiteen har i perioden bestått av: 
 
Gabriele Nilsen, spes.i allmennmedisin, Hamar – leder 
Ola Christiansen, kir. avd. SI Hamar (permisjon) 
Kjersti Wien, spes. i allmennmedisin, Hamar  
Frank Grund, spes. i allmennmedisin, Brøttum  
Andrine Morken, allmennlege i Løten (permisjon) 
 
Komiteen har hatt flere møter i samband med konkrete kurs i tillegg til uformelle kontakter. 
Leder har også i år mottatt henvendelser fra hele fylket vedr. arrangering av kurs og 
møteserier, også av andre faggrupper enn leger.  
- Lærings- og mestringssenteret på HSSO inviterte kurskomiteen til å arrangere et emnekurs i 
ME/CFS sammen med kurskomiteen i Oppland. Det ble lagt ned en god del arbeid. Dessverre 
trakk nøkkelpersonen seg fra komitéarbeidet og kurset ble ikke avholdt. 
- Arbeidet med et kurs i akuttmedisin (16.og 17.nov.2011) er imidlertid godt i gang (kursleder 
Kåre Steinum i samarbeid med akuttmottaket og overleger ved SI Hamar).  
-Kurskomiteen arrangerer igjen det obligatoriske grunnkurs i trygdemedisin og administrasjon 
av praksis  uke 39. Etter at kurskomiteen i Oppland har avholdt kurset 3 år på rad, er det nå 
Hedmark sin oppgave de kommende 3 år. 
- Leder av kurskomiteen leder også Allmennmedisinske Utdanningsutvalg (et underutvalg 
under Norsk Forening for Allmennmedisin) og bidrar i kurskomiteen for den årlige samlingen av 
fylkenes kurskomiteer. 
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Møteserie SI Elverum-Hamar og primærlegene 
Møteserien har løpt kontinuerlig siden 2004 med 4-5 årlige møter. Møtene har blitt mer og 
mer populære. Med deltakerantall opp til 45 er de tilgjengelige møtelokalene i i ferd med å bli 
for små. Vi fortsetter etter samme les. Fornøyde allmennleger setter pris på å møte de lokale 
sykehusavdelingene. SI HF sørger for praktisk gjennomføring og enkel bevertning. 
Møteseriekomiteen består praksiskonsulentene Kristine Gaarder, Ragnhild Dybvig, Bente 
Pedersen (fratrådt sin stilling) og Geir Erik Nilsen. Jon Grøtta og Helge Kapelrud er 
representantene fra SI. Leder av kurskomiteen sørger for et årlig fellesmøte hvor neste års 
møter planlegges samt attestering av møtedeltakelse. 
 
 
Kollegial Støttegruppe 
Margrethe Kjølseth 
 
Tre kollegaer har fått tilbud om samtaler med en støttekollega i siste år. Noen har selv tatt 
kontakt med oss, andre har vi tatt kontakt med etter oppfordring fra kollega/familie.. 
Tidl. avdelingsoverlege og psykiater Einar Øfsti, som har vært i  med i støttegruppa fra første 
gang den ble startet i Hedmark, ønsker nå  å slutte  som støttekollega. Han var den første 
kollegarådgiveren i Hedmark støttegruppe, og etter at undertegnede overtok den funksjonen, 
har han fortsatt som medlem. Vi takker ham for et langt og hyggelig samarbeid og for den hjelp 
han har gitt oss og kollegaer opp gjennom årene! 
Utlysning: 
Vi har et behov for å få et par nye medlemmer i støttegruppa, gjerne en kvinne til også. 
Spesialitet uvesentlig, interesse for kollegastøtte viktig, gjerne en fra sør-fylket . Sentral samling 
av alle landets støtegruppemedlemmer en gang i året med faglig påfyll. Spennende, berikende 
og ikke belastende "jobb". Ta kontakt med Margrethe Kjølseth.  
 
 
Rapport fra Samarbeidsrådet mellom Legeforeningen og NAV Hedmark  
Åse Ingeborg Borgos 
 
Kjell Petter Tønnesen og Åse Ingeborg Borgos er representanter fra Legeforeningen i 
Samarbeidsrådet mellom Legeforeningen/HELF og NAV Hedmark.  
Det er i løpet av siste år avholdt tre møter; september og november 2010 og februar og mai 
2011. Møteledelse og øvrige praktiske forhold ivaretas av NAV Hedmark. 
 
I den reviderte samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og NAV Hedmark fra 2008 står blant 
annet følgende:  
 
Hensikt med Samarbeidsrådet: 

Samarbeidsrådet i Hedmark skal arbeide i kontaktflaten mellom medisinsk 
behandlervirksomhet og Arbeids- og velferdsforvaltningen. En prioritert målsetting er å 
styrke samarbeidet gjennom vektlegging av informasjon, kommunikasjon og 
konfliktforebygging. Samarbeidsrådet skal være et rådgivende organ der begge parter 
står fritt med hensyn til å reise problemstillinger. 

 
Deltakere: 

Allmennlegeforeningen (Af) har rett til 2 deltakere, PSL til én, evt. 3 deltakere fra 
Allmennlegeforeningen dersom PSL ikke er representert. NAV i Hedmark har 2 faste 
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deltakere, derav én fra Kvalitet og læring. 
I tillegg er rådgivende overlege ved NAV i Hedmark medlem og sekretær. 
Samarbeidsrådet trekker inn ytterligere deltaker ved behov. 

 
Mandat: 

Samarbeidsrådet har følgende mandat for virksomheten: 
 Arbeide for gjensidig informasjon mellom partene når det gjelder trygdefaglige 

og trygdemedisinske forhold. 
 Arbeide for opplærings- og informasjonstiltak med bakgrunn i erfaringer og 

endringer i reglene på arbeids- og velferdsforvaltningens område, samt å gi 
tilbakemeldinger. 

 Gi råd til NAV Hedmark om fremgangsmåter og foreslå løsninger ved konflikter 
mellom partene. 

 
Det er i første rekke samarbeid primærhelsetjeneste/NAV som er tema for møtene. Det er nå 
også opprettet samarbeidsorgan mellom NAV og Sykehuset Innlandet.  
 
Saker som har vært belyst under siste års (2010-2011) møter har blant annet vært:  
 

-       Informasjon om prosjekter i regi av NAV  
  ”Reduksjon  av  sykefravær  i  Hedmark” 
  ”Legers  sykmeldingspraksis” 
  ”Helse  og  familieoppfølging  av  veteraner  fra  Utenlandstjeneste” 

- Informasjon om implementering av elektroniske overføringer både mht 
sykmeldinger og legeerklæringer og elektronisk dokumenthåndtering generelt i 
NAV. Utfordringer knyttet til dette sett fra behandlers side.  

- Informasjon om nye ordninger 
Arbeidsavklaringspenger AAP 
Pensjonsregler/alderspensjon som alternativ til uføretrygd 

- Informasjon/ønske om forbedringer fra legerepresentanter til NAV 
Viktig at det blir sendt kopi av vedtak eller tilbakemelding på hva som er 
besluttet for pasienten fra NAV. 
Kontakt med kundesenteret – hvordan sikre rask tilbakemelding 
Hvordan sikre at informasjon om brukere som har vansker med å ivareta egne 
interesser når fram til lege/behandler (eks. info om stønader som går ut). 
Hvordan tilpasse pålagte NAV-møter/basismøter best mulig for 
samarbeidspartnere, eks. be om å få tilpasset møte til legens timebok.  

- Kompetansegivende kurs 
Det er fortsatt uklart om det vil bli obligatorisk kurs for sykmeldere etter opplegg 
fra NAV dir og helsedir. Opplegg fra helsedir avventes – ønske om evt. 
samarbeid med kurskomite HELF om kompetansegivende kurs/trygdemedisin.  
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Medlemskartotek, sekretariat, regnskap og økonomi 
 
Yrkesforening 01.05.2008 01.05.2009 01.05.2010 01.05.2011 
Allmennlegeforeningen 194 199 204 206 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 9 9 9 9 
Norsk overlegeforening 219 226 228 229 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 25 25 26 30 
Praktiserende spesialisters landsforening 37 38 38 37 
Yngre legers forening 179 210 207 216 
Foreningen for leger i vitenskapelige 
stillinger 

   2 

Totalt 663 707 713 729 
 
 
Fordeling aldergruppe / kjønn Mann Kvinne Totalt 
< 30 år 29 45 74 
30-39 år 90 100 190 
40-49 år 65 56 121 
50-59 år 94 43 137 
60-66 år 87 15 102 
67-69 år 26 6 32 
70-74 år 25 4 29 
>=75 år 34 6 40 
Totalt 450 275 725 
Tall pr 1.5.11. 
 
Legeforeningens sekretariat foretar kontingentinnkreving og fører medlemskartotek. 
Visma services, Avdeling Gran, fører fra 2008 avdelingens regnskap. 
Revisjon utføres av statsautorisert revisor Karl Mangrud, BDO Noraudit Ringsaker AS. 
Avdelingens økonomiske situasjon er god. 
 
Hamar  
For styret i Hedmark legeforening 
 
Per H. Christensen 
Leder 
       
Styrets forslag til vedtak: 
Styrets årsmelding for sept. 2010 - aug. 2011 godkjennes. 
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Regnskap og revisjon  
 
 
Årsregnskap for Hedmark legeforening 2010: 
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Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for Hedmark legeforening for 2010. 
 
 
Årsregnskap for Gammeldoktoren. 
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Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskap for Gammeldoktoren for 2010. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet tar revisjonsberetningen for Hedmark legeforening og Gammeldoktoren til 
orientering. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for Kurskomiteen for 2010 
 
 

Budsjett 01.01.-31.12.2012 
Budsjett for Hedmark legeforening 

   
      
   

Budsjett   
 

   
2012   

 Driftsinntekter 
 

    
 Medlemskontingent 

 
             350 000    

 Overskudd fra kurs/kurskomiteen 
 

               70 000    
 

   
            420 000    

 Driftskostnader 
 

    
 Godtgjørelse styreleder 

 
               95 000    

 Godtgjørelse kasserer 
 

               15 000    
 Godtgjørelse styremedl. 

 
               35 000    

 Godtgjørelse sekr./web-red. 
 

               25 000    
 Godtgjørelse leder kurskomite 

 
               20 000    

 Annnen arb.giveravg.pl godtgj. 
 

    
 Arb.giveravgift 

 
               31 000    

 Regnskapsbistand 
 

               30 000    
 Revisjon mv. 

  
               15 000    

 Kontormateriell 
 

                 8 000    
 Port/tlf./internett 

 
                 8 000    

 Møter og kurs 
 

               50 000    
 Reiseutgifter/bilgodtgj. 

 
               20 000    

 Praksiskompensasjon 
 

             110 000    
 Honorar for kollegasamtaler  

 
                      -      

 Gaver og bidrag inkl. Gammeldoktoren 
 

               50 000    
 Gebyrer 

  
                 1 000    

 Andre utgifter 
 

                 4 000    
    Sum driftskostnader 

 
            517 000    

 Driftsresultat 
 

            -97 000    
 Finansinntekter 

 
              35 000    

 Resultat ordinær drift foreningen             -62 000    
 Resultat kurskomiteen 

 
    

 Årsresultat samlet 
 

            -62 000    
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      Kasserers kommentarer til postene og budsjett. 
Medlemskontingent avgjøres av legeforeningen sentralt ut fra antall medlemmer.  Beløpet er 
justert ned de senere år. Medlemsmassen i Hedmark har økt, men sentrale bestemmelser har 
redusert det årlige beløp. Til sammenligning var tilskuddet i 2007 kr 450 000. 
Kurskomiteen avholder kurs som i hovedsak gir netto inntekt til Hedmark Legeforening. 
Planlagte Grunnkurs med mer er antatt å gi et netto overskudd for 2012 på 70 000 kroner. 
Godtgjørelse for styret er uforandret fra foregående år.  Praksiskompensasjon er vanskelig å 
forutse. Utgiftene til praksiskompensasjon avhenger av sammensetning av styret i Hedmark 
legeforening. Dersom leder er privatpraktiserende spesialist eller allmennlege vil man kunne 
påregne praksiskompensasjon i større grad enn nå. Leder i Hedmark legeforening de siste 4 år 
har vært fastlønnet lege på sykehus, og det er ikke utbetalt praksiskompensasjon til denne. 
Gammeldoktoren får hvert år 30 000 kroner fra Hedmark legeforening. Beløpet er uforandret 
de siste 4 år. Nåværende styre har innført en årlig Hederspris på kr 10 000 fra og med 2010. 
Styret håper denne prisen blir årlig. 
Utgifter til kollegastøttesamtaler er ikke tatt med i budsjettet. Legeforeningen sentralt dekker 
slike utgifter etter søknad i slutten av året. 
Nye regler for hvilke organisasjoner som krever revisor er kommet.  Hedmark Legeforening  er 
strengt tatt ikke lengre lovpålagt å ha revisor. Styret er fornøyd med tjenesten levert av K. 
Mangrud gjennom flere år, og ønsker at HELF fortsatt benytter revisor. 
Styret ser gjerne at årsresultater for hhv kurskomiteen og foreningen fremkommer per 
avdeling slik at det kan legges ved årsregnskapet til orientering for medlemmene. 
 
HELF Styret ved Kasserer Knut Selmer 
 
 
Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren 
 

Budsjett 2011  
 
 
 Saldo 01.01.10   57.516,85 
 Tilskudd fra Hedmark legeforening 30.000,- 
 Skyss utvalgsmøter o.l.       6.000,- 
 Litteraturkjøp        12.000,- 
 Ekskursjoner        20.000,- 
 Digitalt utstyr til utstillingen     25.000,- 
 Overskudd        24.516,85 
 Balanse    87.516,85  87.516,85 
 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for Hedmark legeforening for 2012 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren 
for 2012 
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Valg 
Valgkomiteen legger fram sitt forslag. 
 

Innkomne saker 
Innen fristen på 12 uker før årsmøtet var det ingen innkomne saker. 
 
 

HELF’s  hederspris  2011. 
Det vises til årsmøtevedtak 2009. 
Styret har lyst ut hedersprisen og fikk inn begrunnede forslag på 3 kandidater. Styret var enstemmig 
i sin avgjørelse, navnet kunngjøres ikke før på årsmøtet.  
 
 

  Eventuelt 
Ingen saker oppmeldt. 
 


