Hedmark legeforening (HELF)
Årsmøte 2015
Scandic Hotell Elgstua
Fredag 04.09.2015 kl 18.00
Faglig program
18.00- 1900:

Per Anders Nordengen:
«I fyr og flamme uten å bli utbrent»
- Et kåseri med humor og alvor om livsglede og arbeidsglede

Per Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Han er en av landets
mest etterspurte foredragsholdere, og er kjent for sin muntlige fortellerform og sin evne til å formidle
alvor med glimt og humor. Både i næringslivet, i foreninger og organisasjoner har han underholdt,
berørt og engasjert tusenvis av tilhørere.

Årsmøte kl 19.15-20.30
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkommen ved leder, en kort innledning
Valg av dirigent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets årsmelding sept. 2014 - aug. 2015
Rapporter fra komiteer og utvalg
Regnskap og revisjon 01.01.2014 - 31.12.2014
Budsjett for 2016
Valg av nytt styre
Innkomne saker
Styrets saker til årsmøtebehandling
1. Hedmark legeforenings hederspris

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 reisevei vil få dekket overnatting og evt. praksiskompensasjon
etter søknad.
Medlemmer som ønsker overnatting må selv bestille hotellrom.
Påmelding til årsmøtemiddagen gjøres til Sissel Bergaust, sissel@bergaust.no
Legehuset Nova Torggt 1, 2317 Hamar, evt tlf. 454 44 324.
Siste frist for påmelding til årsmøtemiddagen er 20.08.2014.
Legeforeningen dekker middagen for deltakerne.
Vel møtt!
For styret i Hedmark legeforening

Sissel Bergaust
Leder
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Hedmark legeforening
4.

Årsmelding sept. 2014 - aug. 2015

Styrets sammensetning:
Leder: Sissel Bergaust
Styremedlem: Anders Meyer (Nestleder)
Styremedlem: Karl-Otto Sørensen (Kasserer)

Avdelingsrepresentant

Navn

Vara

Allmennlegeforeningen (Af)
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)
Overlegeforeningen (Of)
Yngre legers forening (Ylf)
Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

Martin Chapman
Tom Sundar
Per H. Christensen
Per Olav Skaaret
Morten Andersen
Helle Laier Johnsen

Ragnhild Dybvig
Hege Basmo

Sekretær

Georg Morland/Anders Meyer

Signe Eriksen
Cecilie Blakstad
Eikene

Vara representanter til styret
1. Almina Villimiene, DPS Hamar
2. Håkon Spæren Henningsen, Allmennlege Folldal
Representanter til Den Norske legeforenings Landsmøte
Sissel Bergaust
Vara representant til landstyre
Anders Meyer
Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren
Erik Arnesen (leder)
Hans Petter Schjønsby
Signy Mengshoel
Kristen Riddervold
Hilde Nitteberg Teige

Kurskomite:
Gabriele Nilsen, Allmennlege Hamar, leder
Kjersti Wien, Allmennlege Hamar
Liv Monsbakken, Allmennlege Hamar
Lars Marius Mørkved, Allmennlege Ottestad
Ola Christiansen, Sykehuset Innlandet

Foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen (Of) i Sykehuset Innlandet
Jens Chr Lauresen , Gjøvik HF

Foretakstillitsvalgt for Leger i spesialisering (LIS) i Sykehuset Innlandet
Per Olav Skaaret, SI Hamar
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Hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen (Of)
Hovedtillitsvalgt
SI Elverum/Hamar
Per H. Christensen
SI Kongsvinger
Per Christian Bacher
SI Sanderud
Svein Martin Luth
SI Tynset

Vara

Hovedtillitsvalgte for Leger i spesialisering (LIS) i Sykehuset innlandet HF :
Hovedtillitsvalgt
Vara
SI Elverum
SI Hamar
Per Olav Skaaret
SI Kongsvinger
Guro Ek Skarnes
SI Sanderud
Ivar Slåstad
Karen M. Hansen
SI Ottestad
Håkon Moksnes
Tillitsvalgt for Helseavdelingen, fylkesmannen i Hedmark
Fougner Jon Iver
Kollegial støttegruppe:
Margrethe Kjølseth
Rolf Langen
Hanne Dinesen
Valgkomite:
Per Christian Backer, ortoped SI Kongsvinger
Bror Johnstad, overlege SI Hamar
Ragnhild Dybvig, fastlege Hamar
Hovedtillitsvalgte i kommunene:
Kommune
Tillitsvalgt

Kommune

Tillitsvalgt

ALVDAL
EIDSKOG
ELVERUM
ENGERDAL
FOLLDAL
GRUE
HAMAR
KONGSVINGER
LØTEN
NORD-ODAL
OS

RENDALEN
RINGSAKER
STANGE
STOR-ELVDAL
SØR-ODAL
TOLGA
TRYSIL
TYNSET
VÅLER
ÅMOT
ÅSNES

Sundar, Tom
Andreasen, Tommy
Vangen, Sissel
Iqbal, Arif
Nordstrøm, Gudmund J.
Ludvigsen, Helge
Wictorin, Johan
Selmer, Knut M.
Brendstrup, Bo
Bergem, Nils
Chapman, Martin

Ryen, Barbro
Barbaros, Kutzey
Ness, Bjørn R.
Bunsen, Klaus Henning
Inauen, Barbara
Scheldrup-Høie, Ingeborg
Heck, Andreas
Riemann, Jonas Patrik
Boym, Line
Skarnes, Guro Ek
Onarheim, Kristian

Hovedtillitsvalgt stat:
Jon Iver Fougner

Avdelingsstyrets og tillitsvalgtes arbeid
Sissel Bergaust
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Styret har avholdt styremøter i Legehuset NOVAs lokaler i Hamar. Styret har diskutert om vi
skulle søke om å få være medarrangør til Landsstyremøtet 2017, initialt fikk vi Årsmøtets
aksept til å søke for 2016, men dette blir likevel lagt til Oslo. Det er god stemning i styret, men
likevel flere som ikke tar gjenvalg av ulike grunner. Vi valgte derfor å ikke binde opp et nytt
styre til et slikt arrangement.
Vi har hatt flere diskusjoner og stor oppmerksomhet på utviklingen i sykehuset. Omstilling
somatikk imøteses med interesse. Styret har ved flere anledninger gitt uttrykk for utålmodighet
mht samling av funksjoner.
Hedmark legeforening er representert i Regionsutvalget for Helse Sør Øst. Det er en arena for
fylkesledere hvor også noen foretakstillitsvalgte stiller. Møtene arrangeres i Oslo og er som
regel koplet mot et møte med ledelsen i Helse Sør Øst.
Leder er også representert på Lederkonferansene til Dnlf. Disse arrangeres 1-2 ganger pr år og
helseministeren var også i år tilstede og snakket om pasientens helsetjeneste.
Styret har levert høringsuttalelser om de saker vi har funnet relevante for oss, bla
spesialiststruktur og legevakt.
Kommunikasjon ut til medlemmer er en utfordring. Meldetjenesten via legeforeningens side er
vanskelig tilgjengelig. Vår facebookside har nå drøyt 100 medlemmer, vi oppfordrer flere til å
melde seg. Siden skal være et sted hvor vi deler positive hendelser i Hedmarks helsevesen og
annet av interesse for legene.
Georg Morland har i mange år fungert som sekretær i styret. Han har holdt kontinuiteten og
hatt god oversikt over tidligere aktiviteter. Da han ønsket å trekke seg høsten 2014 har
styremedlemmene overtatt de praktiske funksjonene.
Vi takker Georg for en lang og god innsats for Hedmark legeforening.
LANDSSTYREMØTE 2015
Hedmark legeforening gratulerer Marit Hermansen fra Grue med vervet som president i
legeforeningen. Det er ærefult og vi er stolte på hennes vegne. Hun ble meget godt mottatt av
landsstyret etter valget. Vi tror hun kan bli en meget god president med sterk forankring i
faglighet. Det er viktig at legeforeningen er talsrør for kvalitet i helsetjenesten
Den nye Primærhelsemeldingen ble livlig debattert. Landsstyret var meget kritisk til det de
oppfattet som en nedvurdering av fastlegeordningen. Legeforeningen mener ordningen må
videreutvikles og ikke bare endres. Helseminster Høie var tilstede og forsikret om bare gode
intensjoner med meldingen.
Det ble også mange innspill om fremtidens sykehusstruktur. Det var stor enighet om at
akuttsykehus bør ha akutt kirurgi , indremedisin og anestesi. Uten akuttkirurgi forvitrer
sykehusene. Samtidig er den en utfordring med store avstander i Norge.
Hedmark legeforening holder fast ved at funksjoner må samles i ett sykehus for Hedmark og
Oppland. Dersom dette ikke er mulig må vi i Hedmark samle funksjonene i Elverum og Hamar.
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Aktiviteter i Yrkesforeningene:
Norsk overlege forening (Of) Hamar - Elverum
Per H. Christensen
Generelt må man si at stemningen blant overlegene på Sykehusene i Hedmark fortsatt er
relativ god.
Fjorårets lønns oppgjør endte nesten i streik. Det var ikke penger det stod på , men
arbeidsgivers økende interesse av å styre legenes arbeids tid og arbeidssted. For legene er det
et stort og viktig prinsipp at vi er dagarbeidere med vakt, og ikke turnusarbeidere. Arbeidsgiver
ønsker i større grad og definere oss som turnus arbeidere. Det endte heldigvis ikke i streik for
jeg tror ikke det norske folk generelt ville ha særlig sympati for streikende leger. Resultatet ble
at legene fikk en forlengelse av arbeidstiden frem til kl 18.00, og isolert sett er dette noe vi kan
leve med, men selvfølgelig er vi redde for at dette er starten på en radikal endring av vår
arbeidssituasjon. Det ble i 2014 et generelt lønns oppgjør for alle overleger, og vi fikk en lønns
økning på 27.500 kr. Oppgjøret i 2015 er i skrivende stund akkurat overstått og det ble en
lønnsøkning for alle overlegen i Hedmark på ca 2,7 % eller litt over 20 000 kr. Vi må
karakterisere dette som relativt god i et år som er preget av moderasjon. Mange lønns
mottagere har en lavere lønnsvekst enn oss.
Økonomisk langtissplan(ØLP). De økonomiske fremtidsutsiktende til Sykehuset Innlandet
tegnes meget dystert. Innlandet får på grunn av ny fordelingsnøkkel mindre penger. Dette mye
på grunn av mindre befolkningsvekst i Innlandet enn andre steder i Helse Sør Øst. Det legges
iallefall opp til kostnads kutt på ca 2 % hvert år. På mange måter en meget dramatisk situasjon.
Omstilling somatikk : Direktør Morten Lang Ree og Fagdirektøren har arbeidet hardt med
omstilling somatikk. Det ble engasjert ekstern bistand (Deloitt). Arbeidet ble fremlagt på
styremøte i november 14, og forslaget som kom har møtt betydelig motstand. Som alle
endringsforslag har det vært størst motstand i Oppland, men også i Hedmark har interessen for
omstillingen vært liten. Sykehus ledelsen har ønsket å samle en del fagområdre , blant annet
intensiv avdelinger, akuttmottak, krektkirurgi, reumakirurgi, medisinsk onkologi og ortopedi.
Så langt ser det ut til at det heller ikke kommer så meget ut av dette, og endringene vil nok
også her være meget små.
Nytt Mjøssykehus : Muligheten og interessen for et nytt Mjøssykehus virker mer fjern enn på
lenge . Tilsynelatende har heller ikke Helse Sør Øst spesiell tro på det. Muligens burde man
igjen se på mulighetene for et samlet sted for Hamar- Elverum.
For øvrig har det vært stor faglig entusiasme innen kirurgen og da spesielt på Hamar. Det var
innkjøp av den kirurgiske robot som på mange måter har skapt en ny vår for kirurgene. Innkjøp
av roboten på Hamar ble gjort til tross for at det var stor motstand fra Gjøvik og Lillehammer,
men det har vist seg og være en stor suksess. Både urologer, gastrokirurger og gynekologer
bruker den. Det har også vært stor dekning i riksmedia for den store robot aktiviteten på
Hamar.
Andre saker : Som alltid ble det i februar mnd avholdt tariff konferanse på Danske båten og det
var 15-16 april vårkurs og årsmøte i Overlegeforeningen på Soria Moria. Det var mange gode
foredragsholdere og gode debatter. Det ble denne gangen satt spesiell fokus på pasient
sikkerhetsarbeid og hva gjør man når noe går galt. Spesielt interessant var innlegget fra Terje
Mesel , Universitetet i Agder.
Hedmark legeforening Årsmelding 2015
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Allmennlegeforeningen (Af) i Hedmark
Martin Chapman
I perioden 2014-2015 har følgende fungert som delegater til Allmennlegeforeningens landsråd:
Martin Chapman 1. landsråd og leder
Marte Kvittum Tangen 2. landsråd
Line Boym 3. landsråd.
Patric Rieman 4. landsråd.
Christen Ringnes har vært vararepresentanter.
Leder i allmennlegeforeningen sitter i styret for Hedmark legeforening og har deltatt på
møtene og i det løpende styrearbeidet i foreningen i perioden.
Lederen deltok i AF’s tariffkonferanser 5. -6. november 2014 på Fornebu og 10. april 2015 på
Gardermoen. Der var fylkesrepresentantene 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 6. mai og flere deltok ved
Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 7. mai i Fredrikstad. Alle deltok også på Kurs i
helsepolitikk for alle landsrådene den 6. mai.
Lederen i Allmennlegeforeningen Hedmark har i denne 2-årsperioden vært valgt som landsråd
for Allmennlegeforeningen til landsstyret i Legeforeningen og deltok på Landsstyremøte i
Trondheim 27. - 29. mai 2015.
Referat fra de faglige forhandlingene ligger på Min side.

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) i Hedmark
Morten Andersen

Det er 38 spesialister med avtalehjemmel i Hedmark. 13 psykiatere og 25 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 urolog og kirurg Morten Andersen som har vært
yrkesforeningstillitsvalgt. Øyelege Signe Eriksen har vært vara til styret. Andersen er også leder
av Samarbeidsutvalget mellom Helse Sør-Øst og PSL. I Helse Sør-Øst ble det i fjor budsjettert
med 11 nye hjemler i 2015 med følgende fordeling: 4 i psykologi, 2 i psykiatri og 5 i somatikk.
Behovet for flere avtalehjemler anses som størst i Innlandet og Buskerud.
Avtalespesialistene står for 35-40 % av alle polikliniske konsultasjoner på landsbasis. Innen
enkelte spesialiteter er andelen betydelig høyere. I Hedmark er det et stort og økende behov
for avtalepraksis i en rekke fag. Spesielt innen øye-faget er det et meget stort behov og lange
ventelister. Samarbeidsutvalget kjenner til denne situasjonen og vil prioritere øyefaget ved
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neste mulighet. HSØ utlyste en ny hjemmel i øyefaget lokalisert til Kongsvinger våren 2015. Det
var to søkere som begge trakk seg. Det vil bli en ny utlysning mer sentralt i Hedmark i løpet av
sommeren. Det er også store utfordringer innen andre spesialiteter. Det ble lyst ut en ny
hjemmel i gynekologi lokalisert til Tynset, men det var dessverre ingen søkere. Øyehjemmelen
er heldigvis videreført.
Lege i spesialisering (LIS) får godkjent 6 mnd. av sin utdannelse i gruppe 2 utført i
avtalepraksis. Dette vil i mange fag gi en bredere utdannelse og øke utdannelseskapasiteten
som er kritisk i mange fagfelt. Innlandet er representert i pilot, og første LIS har nå fullført sine
6 mnd. i avtalepraksis. Forhåpentligvis vil flere spesialiteter få mulighet til LIS etter hvert som
forsøksordningen skrider fram.
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 HSØ 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. Det åpnes nå for flere avtalepraksiser i Norge, og Hedmark/Innlandet vil få
tildelt flere hjemler. Avtalespesialistene byr på høy faglig kompetanse og representerer
kontinuitet ovenfor pasientene. Vi ønsker å være en aktiv medspiller i Samhandlingsreformen
og i den kommende Nasjonale helse- og sykehusplanen.

Yngre legers forening (Ylf) Hedmark
Per Olav Skaaret
Oda Solheim Hammerstad er ny foretakstillitsvalg for Yngre legers foreningen (YLF), og hun
jobber på Reinsvold i Oppland. I året som har gått har Per Olav Skaaret (hovedtillitsvalgt (HTV)
Hamar/Elverum) representert YLF i Hedmark Legeforening (HELF), og Camilla Netland Simonsen
har vært vara (tillitsvalgt Indremedisin Hamar). Begge har representert YLF i styremøter i HELF,
og HTV har deltatt i møter med ledelsen i Sykehuset Innlandet (SI).
Høsten -14 var det hovedforhandlinger mellom Legeforeningen og Spekter. Kjerneområdene
som førte til et langt og vanskelig oppgjør dreide seg om organisering, ledelse, arbeidstid og
midlertidige ansettelser. Legeforeningen fikk gjennomslag for sine hovedkrav – opprettholdelse
av dagarbeiderstatusen, mer innflytelse på arbeidstidsplanlegging, krav til kompetanseutvikling
og faste stillinger for leger i spesialisering. Sistnevnte ble endelig fremforhandlet, en sak YLF
fremmet allerede 3. mai 1956! YLF lokalt har møter med ledelsen i Brumunddal om hvordan
dette skal løses i Innlandet HF. Etter 1. juli 2015 skal alle leger i spesialisering (LIS) enten
ansettes i en fast stilling, eller i et vikariat for en i fast stilling. For de som får fast ansettelse
skal Sykehuset Innlandet legge til rette for hele utdanningsforløpet. Dette medfører at det
settes en dato for når de som ansettes fast skal i en gruppe 1 stilling. Sykehuset Innlandet vil
med andre ord få et større ansvar for sine utdanningskandidater, og forhåpentligvis føle et
større ansvar for å kvalitetssikre utdannelsen. Flere fra Innlandet har ventet på å få starte i
gruppe 1 stilling, og dette vil det nå bli en løsning på. Det skal bli spennende å se hvordan LIS
som ikke får fast ansettelse skal få gode rettigheter. Dette er det ingen klar løsning på, men YLF
skjønner at man må løse problemene etter hvert som de kommer med en såpass omfattende
reform.
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I året som kommer blir det viktig for YLF lokalt å fortsette arbeidet med de faste stillingene.
Det er viktig at hele tillitsvalgtsapparatet tar del i dette arbeidet, og at det følges nøye med på
hvordan ledelsen i de forskjellige enhetene lyser ut sine stillinger. YLF ønsker også innsyn i
hvordan arbeidskontraktene utformes i SI, for det jobbes nå med en ny mal for
arbeidskontrakter. Særlig er vi interessert i kontraktens tidsbestemmelse, og geografisk
lokalisasjon. Videre vil YLF være deltakende i HELF og i møte med ledelsen ved SI. Det vil
fortsatt arbeides for å skape ytterligere kontakter innad i fylket, og på tvers av fylkesgrensen.

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) Hedmark
Helle Laier Johnsen
Medlemstallet for NAMF i Hedmark har økt slik at vi nå teller 11 medlemmer. Dette er gledelig,
ikke minst fordi det primært skyldes at vi har fått nye, yngre kollegaer til fylket.
Undertegnede lokaltillitsvalgt ble på årsmøtet for NAMF i 2013 gjenvalgt til styret for NAMF og
derigjennom valgt landstyrerepresentant. Vara til styret i Hedmark legeforening for NAMF har i
perioden vært Cecilie Blakstad Eikenes.
Aktiviteten for lokaltillitsvalgt har i 2014 bestått i deltakelse på styremøtene i Helf og NAMF,
deltakelse på tillitsvalgtsamling for NAMF på Losby Gods i februar 2014 samt deltakelse på
landsstyremøtet for Dnlf på Soria Moria i mai.
Styret i NAMF har arbeidet videre med de tre satsningsområder som tidligere ble besluttet for
styreperioden 2013 – 2015.
1. Arbeidsmedisin i et globalt perspektiv
a. Her deles blant annet ut et årlig stipend på 50 000 kr. til støtte for samarbeid
med arbeidsmedisinere i land under utvikling.
2. Styrkning av utdanningen i arbeidsmedisin
a. Tilsetning av egen veiledningskoordinator i arbeidsmedisin (Tor Erik Danielsen,
Seksjonsleder, Miljø- og arbeidsmedisin, Ullevål er tilsatt i 2015)
b. Revisjon av veiledningshåndboken
3. Styrkning av BHT og legenes rolle i BHT.
a. Her arbeider vi blant annet for at øke stillingsbrøken for arbeidsmedisiner i
godkjent BHT fra 30% til 50%.
Antall medlemmer av NAMF på landsplan har økt fra 419 i 2011 til 457 ved utgangen av 2014
og vi opplever god søkning til kurs og veiledningsgrupper. Dette tyder på at rekrutteringen til
arbeidsmedisin er bra. Dette avspeiles imidlertid ikke i antallet av utlyste stillinger i BHT. Noe
som kan tyde på at flere stillinger besettes uten utlysning.
NAMF og vår fagmedisinske forening NFAM er på nett, dels på hjemmesiden til legeforeningen
https://legeforeningen.no/yf/Norsk-arbeidsmedisinsk-forening/ men også på siden
www.arbeidsmedisin.no og på vår Facebookside ”Norsk arbeidsmedisin”.
Det er i 2014 utgitt fire numre av Ramazzini med følgende tema: ”Arbeidsmedisinsk historie”,
”KOLS”, ”Psykososialt arbeidsmiljø” samt ”Fra gruppe til individ”. Disse numrene er tilgjengelig
på hjemmesiden til Norsk forening for arbeidsmedisin
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/Argang2014/

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Hedmark
Hedmark legeforening Årsmelding 2015
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Tom Sundar
I perioden august 2014–2015 har antall LSA-medlemmer i Hedmark gått opp fra 29 til 32,
hvilket gjenspeiler stillingsvekst og økt samfunnsmedisinsk aktivitet. Tradisjonelt har
samfunnsmedisinere hatt sitt virke som kommuneleger eller innenfor fylkesmannsetaten, men
i de siste årene er samfunnsmedisinsk kompetanse i større grad blitt etterspurt på andre
arenaer – fremfor alt i kontaktflaten mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og mellom
kommuner og helseforetak.
Interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisinske tjenester er formalisert i Hamarregionen, men under utvikling i andre deler av fylket. Det arbeides kommunalt og
interkommunalt for å opprette KAD-tilbud (kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud) i henhold
til samhandlingsreformens intensjoner, med ulike modeller i ulike deler av fylket. Flere
kommuner har ansatt folkehelsekoordinatorer og etablert Frisklivssentraler som ledd i
satsingen på kollektive helsefremmende tiltak med lokal forankring – i samsvar sentrale
myndighetsføringer.
Undertegnede har vært LSA-tillitsvalgt i Hedmark legeforening siden høsten 2013, med
Hege Raastad Basmo som vara. LSA har ikke avholdt egne fylkesmøter i perioden, men et
naturlig samlingspunkt har vært de årlige kommunelegesamlingene i regi av fylkeslegen. I 2014
deltok undertegnede ved LSAs årsmøte på Røros. Årsmøtet for 2015 avholdes på Sola 1.–2.
september.

5.

Rapport fra komiteer og utvalg

Gammeldoktoren
Erik Arnesen
Utvalget for «Gammeldoktor»- utstillingen har i perioden 2014 – 2015 vært:
Hilde Nitteberg Teige, Hans Petter Schjønsby, Signy Mengshoel, Kristen Riddervold og Erik
Arnesen (leder).
Avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen har vært Glomdalsmuseets representant.
Utvalget har hatt 5 møter i perioden.
Det har lykkes å rekruttere pensjonert apoteker Gunnar Fossaa til å gi farmasihistoriske råd og
veiledning i Apotekutstillingen og «Gammeldoktoren». Han knyttes til Utvalget og vil delta i
Utvalgets møter og arbeid.
Samarbeidet med museet er meget godt. Utvalget holdes godt orientert om Glomdalsmuseets
og Anno Museums virksomhet.
Utstillingen har vært godt besøkt i perioden.
Styret i Hedmark legeforening har vært på omvisning i utstillingen og ble orientert om
Utvalgets samarbeid med Glomdalsmuseet.
Utvalgets medlemmer har hatt flere omvisninger for spesielle grupper, åpen omvisning for
publikum en søndag på våren 2015 og en søndag på ettersommeren 2015, deltatt på
arrangementet «Liv i stuene» og holdt medisinhistoriske foredrag for publikum vår og høst.
Utvalgets viktigste oppgave er formidling av utstillingens kultur- og medisinhistoriske tema:
«Distriktslegens/huslegens liv og virke i perioden 1850 – 1950». Utvalget har fått meget gode
tilbakemeldinger fra publikum på våre investeringer økonomisk og arbeidsmessig i utstillingens
audioguide og de nye tekstplakatene med norsk og engelsk tekst. Med økonomisk støtte fra
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Stiftelsen Glomdalsmuseet (kr. 30.000,-) har museet i år fått mulighet til en betydelig
forbedring av lysforholdene i utstillingen.
«Gammeldoktoren» er knyttet til Nasjonalt Medisinhistorisk museumsnettverk. Utvalget
deltar aktivt i «Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum», og vi er også medlem i Norsk
Farmasihistorisk museum. Utvalgets medlemmer deltar på medisinhistoriske seminar, møter
og ekskursjoner i inn- og utland hvor vi også markedsfører «Gammeldoktor-utstillingen».
Utvalget erfarer med stor glede at «Gammeldoktoren» etterhvert er blitt meget godt kjent. På
nettsiden www.helsehistorie.no har vi lagt ut informasjon om utstillingen og hvem som er
kontaktperson.
Utvalget er opptatt av å videreutvikle utstillingen og tilbud om medisinhistorisk informasjon.
Museet skal utover høsten 2015 starte et digitalt registreringsarbeid av utstyr og instrumenter i
«Gammeldoktor»-utstillingen. Dette vil kreve stor innsats også fra Utvalgets medlemmer med
informasjon om hva utstyr og inventar har vært benyttet til.
Utvalget uttrykker igjen stor takknemlighet til Hedmark legeforening som yter økonomisk
bistand til vårt arbeid med å ivareta og markedsføre utstillingen og til å opprettholde og styrke
Utvalgets kontakter til det medisinhistoriske miljø.

Kurskomiteen
Gabriele Nilsen
Komiteen har i perioden bestått av:
Gabriele Nilsen, spes.i allmennmedisin, Hamar – leder
Ola Christiansen, seksjonsoverlege, urolog. avd. SI Hamar
Kjersti Wien, spes. i allmennmedisin, Hamar
Liv Monsbakken, spes. i allmennmedisin, Brumunddal
Lars Marius Mørkved, allmennlege, Ottestad
Komiteen har hatt 2 møter i samband med ett konkret kurs i tillegg til uformelle kontakter med
kolleger hele fylket angående kurs og møteserier, også med andre faggrupper enn leger.
Avholdte kurs:
Emnekurs i ortopedi for allmennleger ble avholdt på Scandic Hotell Hamar i tidsrommet
15. og 16.4. 2015 med 50 deltakere. Kurset ga et overskudd på 65 000 kr.
Planer videre:
- Et emnekurs i akuttmedisin gjennomføres høsten 2015. Arrangør er akuttmottaket ved
Sykehuset Innlandet Hamar. Eventuell overskudd tilfaller Sykehuset Innlandet.
- Det planlegges et nytt emnekurs for allmennleger på våren 2014.
Oppland Legeforening har ansvaret for grunnkursene for allmennleger til og med 2016.
Kursinntektene er derfor mindre enn i forgående periode. Kurskomiteen i Hedmark
gjennomførte forrige grunnkurset for allmennleger i 2013.
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Andre aktiviteter:
Møteserie SI Elverum-Hamar-primærlegene
Møteserien fortsetter med 4 årlige møter. Disse møtene har et stadig økende besøkstall og det
har blitt trangt i lokalene. 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, Geir Erik
Nilsen og undertegnende. Jon Grøtta er representanten fra SI. Leder av kurskomiteen sørger
for et årlig fellesmøte hvor neste års møter planlegges samt attestering av møtedeltakelse.
Det har blitt avholdt 50 møter siden 2002.

Kollegial Støttegruppe
Margrethe Kjølseth
Vi har fått to nye medlemmer siste året,fastlege Magdalena Herud på Kongsvinger og Psykiater
Almina Vilmiene på BUP Hamar.Vi ønsker oss en mannlig lege i fylket som også er interessert i å
være støttelege. Tips oss gjerne om en du tenker egner seg og du selv kunne tenkt deg å gå
til.Vi har siden forrige årsmelding hatt kontakt med 4 kollegaer i fylket. Støttegruppa har
planer om å ha et felles møte med støttegruppa i Oppland i.l.a. høsten 2015.

Hamar
For styret i Hedmark legeforening
Sissel Bergaust
Leder
Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for sept. 2014 - aug. 2015 godkjennes.

6.

Regnskap og revisjon 1.1.-31-12-2014

Regnskap ikke kommet fra revisor. Ettersendes.

7.

Budsjett 01.01.-31.12.2016

Budsjett for Hedmark legeforening
Budsjett ikke kommet fra revisor. Ettersendes
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Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren
Saldo 01.01.16
xxxxxxxx
Tilskudd fra Hedmark legeforening 35.000,00
Skyss utvalgsmøter o.l.
Oppgradering og utvikling
Deltagelse på ekskursjoner, seminarer
Diverse utgifter
Saldo 31.12.16
Balanse
xxxxxxxx

6.000,00
12.000,00
14.000,00
3.000,00
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Budsjettet er laget over samme lest som tidligere år, forelagt utvalgsmedlemmene, og vil bli
bekreftet på neste utvalgsmøte 24.08.15.
Budsjettet fremlegges for vedtak på Hedmark legeforenings Årsmøte 04.09.15.

8.

Valg
-

9.

Valg av nye representanter til
Styret i Hedmark legeforening
Kurskomiteen
Gammeldoktoren
Valgkomiteen

Innkomne saker
Fastsettelse av honorar til styremedlemmer. 2 forslag legges fram for årsmøtet
1. Styrets Forslag:
§ 7 «Honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og andre verv

følger G-verdien i Folketrygden. Valgkomiteen kan foreslå for årsmøtet
endringer i godtgjørelse knyttet opp mot G-verdien.»
(1.5. 2015 er 1 G på 90.068,-.
Dette gir:
Leder 95.000,- = 1,0546 G
Sekretær 25.000,- = 0,2775 G
Leder kurskomiteen 20.000,- = 0,2220 G
Kasserer 15.000,- = 0,1665 G
Møtegodtgjørelse alle
Ca. 6 møter per år. 800,-/møte. Ca. 5.000,- = 0,055G)
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2. Forslag fra Ragnhild Dybvig:
§ 7 Årsmøtet fastsetter honorarer for styreleder og redaktør av Hedmark legeforenings
internettavis og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller
medlemmene.

Forslag til endring:
" Årsmøtet fastsetter honorar for styrets medlemmer og redaktør av
Hedmark legeforenings internettavis og andre saker som på forhånd blir
tatt opp av styret og/eller medlemmene."
§ 11 Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret,
kurskomite, og eventuelt andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av
årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på årsmøtet.

Forslag til endring, dvs ny setning i 4.ledd:
" Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og varamedlemmer til
styret, kurskomite, og eventuelt andre utvalg/komiteer som er lovfestet
eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på
årsmøtet.
Valgkomiteen foreslår godtgjørelse for styrets medlemmer og redaktør av
Hedmark legeforenings internettavis."

10. Styrets saker til årsmøtebehandling
-

Hedmark legeforenings hederspris
Prisen deles ut på årsmøtet.
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