FEDJE, 18.JUNI 2013
REFERAT FOR STYREMØTE LSA

TIDSPUNKT:
Tirsdag 18.JUNI 2013
Vi startet kl. 12.40 og sluttet kl.16.30.
MØTESTED:
Legens Hus
Oslo
Deltagere fra styret i LSA
Stein Stokke (meldt forfall)
Toril Hagerup-Jenssen
Merete Steen (nestleder)
Barbro Kvaal
Kirsten Toft (meldt forfall)
Ole Johan Bakke
Ernst Horgen (leder)
Karin Wallin, sekretær.
Det ble servert sushi under møtet
Landsrådets medlemmer ble invitert til å gi en tilbakemelding eller innspill til erhorgen@online.no
på sakene som blir behandlet.
Stjernemerkede saker i sakslisten ble summarisk behandlet, men dette ble vurdert ved møtets
begynnelse og under gjennomgang fortløpende av sakslisten.
Forslag til konklusjon er i kursiv.
Sakene var noe preget av at dette er en av de siste dagene før skoleferien, og nesten gang vi møtes
er det årsmøte med sommeren imellom. Det skjer lite om sommeren.
Da det allerede er varslet at man ønsker ny leder av LSA, har jeg funnet det riktig å trekke meg og
gi rom for ny ledelse. Det preget også noen av sakene. For de av landsrådsdelegatene som ikke
skulle komme til årsmøtet, så takker jeg for godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Ernst Horgen
Leder av LSA
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Vedlegg: Saklisten med konklusjoner
Sak nr
Saksinnhold

Ansvar /
sakstype

Sak 1

Godkjenning av INNKALLING til styremøte 18.06.13
Innkalling godkjent

Ernst
Vedtak

Sak 2

Godkjenning av SAKSLISTEN til styremøte 18.06.13
Saksliste godkjent. Ingen saker under eventuelt

Ernst
Vedtak

Sak 3

REFERAT fra styremøtet 11.04.13
Godkjent

Ernst
Vedtak

Sak 4*

BERGEN OG YLF:
LSA er invitert til Ylf sitt årsmøte og årsmøteseminar i Bergen 17.-19.april.
Merete har avgitt referat fra årsmøtekurset
EN VEILEDER FOR KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN:

Sak 5*

Det overlates til nytt styre å vurdere videre arbeid med saken
Sak 6

Ernst / Ole
Johan
Orientering

”STYREMEDLEMMENES KVARTER.
Innspill, rapporter fra styremedlemmene
-Merete: Omtaler tilsyn med folkehelsearbeidet i kommunene, og
kommuneoverlegenes rolle og mulighet til å fylle oppgavene
-Toril: Omtaler kommende tilsyn med folkehelsearbeidet.
Omtaler Øh-senger og utvikling av dem
Orienterer om tilsyn med kommuners håndtering av tvang i egen bolig for pasienter
som ikke har samtykke kompetanse(ikke lov å holde tilbake)
Forskrivningskontroll hos leger
-Ole Johan :Prosess utskrivingsklare. Oppgaver for kommuneoverleger beskrives.
Hvordan analysere og bruke folkehelseprofiler? Tredje interkommunale utredning
ad ØH-senger.
-Barbro: Informerer om bruk av etablerte ØH-senger
Endret stillingssammensetning.

Sak 7

HØRINGER OG HØRINGSOVERSIKT.
En viktig høring skal avgis innen 5.august, og handler om samhandling.
Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Ole Johan
Ernst
Drøfting, kort,
hver sak

Ole Johan lager ny oversiktsom fordeles nettbasert
Sak 8*

Ernst

MEDLEMSBREVENE
Sommerbrevet 2013 handlet om:
-Statsansatte leger og tilsettingsfasen
-Lokale forhandlinger i kommunene og samfunnsmedisinsk beredskap
-Kombilegene våre
-Sykehjemslegene
-Saker til landsstyremøtet i Dnlf
-Kommunale ØH-døgn-senger i kommunene
-Årsmøtet i Sandefjord og prisutdeling

Til orientering. Dette var siste medlemsbrevet fra nåværende leder
Sak 9*

SAMFUNNSMEDISINSK BEREDSKAP i kommunene.

Ernst

Det overlates til nytt styre å arbeide videre med saken hvis det prioriteres
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Sak 10*

OVERSIKT OVER MØTENE FOR LSA I 2013
Legeforeningen har anmodet om oversikt tidligst mulig for å sikre egne
prioriteringer og slik at sentralstyret kan delta når det er mulig. (Presidenten har
allerede satt av og kommer til årsmøtet 28.august i Sandefjord.)

Ernst
Orientering

OVERSIKT
Tirsdag
27.august om kvelden. Styremøte i Sandefjord om kvelden
Onsdag
28.august årsmøtekurs og årsmøte i Sandefjord (med valg)
Torsdag 29.august årsmøtekurs i Sandefjord
Onsdag
16.oktober styremøte kl.12-19 Sted avgjøres av nytt styre
Torsdag 17.oktober arbeidsmøte kl.09-19 Sted avgjøres av nytt styre
Fredag
18.oktober arbeidsmøte kl.09-15 Sted avgjøres av nytt styre
Torsdag 28.november styremøte kl.12.30-16.30 i legenes Hus i Oslo

Møteoversikt og møtested avgjøres av nytt styre,
Det er anmodet om at valgkomiteen gjør eventuelle nye styremedlemmer
oppmerksom på anbefalt oversikt.
Vi er enige med NORSAM om at årsmøtet 2014 skjer TORSDAG 13.mars, og legges
til Røros
Sak 11*

VISJON OM NY BEREDSKAPSORDNING I KOMMUNENE:

Ernst

Saken overlates til nytt styre å vurdere
Sak 12*

Ernst

POLICYDOKUMENT STAT
Saken overlates til nytt styre å vurdere

Sak 13*

ARBEIDSPROGRAMMET FOR STYRET hvis funksjonstid avsluttes
1.september 2013
Vi har i 2011 vurdert et arbeidsprogram med 6 mål som styret skal arbeide med og
prioritere i de neste 2 årene.

Ernst
Drøftet
Vedtak

1)Utrede / lage et notat om LSA og samfunnsmedisinen frem mot 2020
Ernst / Stein Stokke
Sendt ut som medlemsbrev.
2)Utforme veileder/instruks for kommuneoverlegefunksjonen
Ole Johan / Ernst
Fått med oss Ja-avdelingen
Prøver å få med oss NORSAM i en partsammensatt gruppe
Saken er ikke avsluttet. Her er gjort mye godt arbeid.
Nytt styre må vurdere å arbeide videre med saken
3)Utvikle oppgaven som tillitsvalgt i LSA gjennom en enkel håndbok for
tillitsvalgte innen samfunnsmedisin
Ernst / Ole Johan
Leder har avsluttet videre arbeid med saken da lederoppgaven
avsluttes 31.august.
4)Utvikle policynotater for statlig samfunnsmedisin
Merete/Torill/Ernst
Alle statsansatte er ”varslet”. Ernst har begynt med NAV.
Dårlig progresjon da arbeidet har vist seg vanskelig
og leder anbefaler at arbeidet avsluttes.
5)Gjøre spesialiteten og samfunnsmedisinske stillinger attraktive for unge leger
Barbro/Kirsten.
Her foreligger ikke noe dokument.
Leder anbefaler at nytt styre får vurdere om de vil fortsette
arbeidet med saken
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6)Visjon ulike vakt og beredskapsordninger i kommunene.
Ernst / Merete
Saken er viktig og prioriteres av nytt sentralstyre. Nytt styre for LSA
Må vurderes videre arbeid med saken
Samlet sett kan det konkluderes med at det har kommet lite ut av
arbeidsprogrammet denne gangen og at det ikke har vært vellykket med å fokusere
på få saken og fordele dem.
Sak 14*

Ernst

HÅNDBOK FOR LSA-tillitsvalgte:
Leder vil nå avslutte videre arbeid med saken

Sak 15

Ernst

Årsmelding, regnskap og budsjett
Viser til oversendt forslag til program, årsmelding og budsjett.
Regnskap er tidligere oversendt.
Per dato foreligger ikke forslag til vedtektsendring
Forslag til program, årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt

Sak 16

Ole Johan
Barbro

Årsmøtekurs Sandefjord 28. og 29.august 2013
Ole Johan og Barbro gir en kortinnføring
Prosess videre omtales:
-LSA tar en del av det praktiske lokalt. Ledes av Ole Johan Bakke
-NORSAM vil stå hovedansvarlig for kurset som i år har følgende tema:
Markedstenkning i helsesektoren - utviklingstrekk i Norge og England.
-Ole Johan har bestilt Rica Park. To kolleger hjelper til med det praktiske. Det er
bestilt møterom for dagen før.

-Les mer om påmelding på Norsams hjemmeside:
www.legeforeningen.no/norsam
Styret tok informasjon til etterretning
-Begynner onsdag kl.11
-Avslutter torsdag kl. 13
Påmeldingsfrist 1,juli
Sak 17

Toril

EPJ-utvikling
Staten har nå en sterk satsing på et brukerorientert fokus mot:
-En journal
-Kjernejournal
-Helseportal
Fra gruppen til Torill kommer således følgende signaler:
Mitt inntrykk er at Staten mener at det er mye som må på plass før vi man introduserer en
e-konsultasjonstakst.
Teknisk er utfordringen sikker meldingssending – Staten mener det må kreves
sikkerhetsnivå 4 for å kunne sende denne typen meldinger. De fleste
fastleger/avtalespesialister vil kunne tilfredsstille dette, utfordringen er derfor på
pasientsiden. Det oppfattes slik at forutsetning for å utløse takster måtte være at pasienten
brukte helsenorge.no, dvs den statlige portalen.

Dels skal det vurderes pilotering.
Dels bør det vurderes honorering og forsøk med dette i forhold til normaltariffen.
Dels må det vurderes krav til sikker kommunikasjon
Dels vurderes definisjon av en elektronisk konsultasjon
Her er god fremdrift og god dialog
E-konsultasjon er en del av årets forhandlinger rundt normaltariffen, og det er gjort
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frekvensberegninger som vurderes under forhandlingene. Danmark går foran
Sak 18

Krav til SFS 2305 overfor forhandlingsutvalget i Dnlf
Ernst og Ole Johan har arbeidet med dette og er begge medlemmer av
forhandlingsdelegasjonen. Fokus for LSA sine representanter har vært:
-En riktigere praksiskompensasjons i tråd med kostnadsberegning
per time og totalt timetall
-At legevaktarbeid skal følge arbeidsmiljølovens minimumskrav
-At minimum stilling for kommuneoverlege er 50%
-Mulighet for etablering av ordning for kommunal
samfunnsmedisinsk beredskap
-Pensjonsrettighet knyttet til legevakt
-Avtale for legearbeid ved kommunale ØH-døgnsenger

Ernst
Ole Johan
Informasjon

Prosessen så langt ble beskrevet. Følges opp av nytt styre
Sak 19

Protokollgrupper etter forhandlingene om normaltariffen
-Elektronisk kommunikasjon med fastlegen (Toril)
God dialog, god fremdrift. Utkast til ferdig rapport foreligger.

Ernst
Ole Johan
Toril
Informasjon

-Takst 15(Ernst)
Hvileskjær,- skjer ikke noe, men staten vil gjerne ta den opp igjen

-Konsekvenser av fastlegeforskriften for normaltariffen og
statsavtalen(Ernst)
Avsluttet med rapport. Arbeidet avsluttet med ny takst 2LD

-Kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer (Ole Johan)
Ikke helt god fremdrift. Legeforeningen har beklaget dette overfor motpart

-Finansieringsordningen og rekruttering (Ole Johan)
Ikke helt god fremdrift. Legeforeningen har beklaget dette overfor motpart
Sak 20*

REGNSKAP for 2012 viser overskudd, kr. 52.207.

Ernst

Trekker man fra renten, så er det en ”innertier”.
Avtale om sekretariat-bistand er mottatt i underskrevet form
Til orientering
Sak 21*

Torill, Merete

HOVEDOPPGJØR STAT i 2012, resultat:
-Samlet 4,1%
-2,7% til alle i lønnstrinn 56-98
-1,1% til lokale forhandlinger
Til orientering

Sak 22*

Ole Johan

HOVEDOPPGJØR KOMMUNE I 2012
-Per dato har ved lokal forhandlinger våre medlemmer oppnådd 5,5-8%
-Lokale forhandlinger for 3.4 og 5.2 skal skje mellom 1.mai og 1.oktober
-Tjenesteid i flere kommuner kan samles til å bli totalt 14 timer per uke og
Pensjonsrettighet
-Det bør avholdes i kommunen separate drøftingsmøter for kap 3.4, 4.2 og 5.2
Oppgjøret handler om kroner

Sak 23

Barbro
KURS (TARIFFKONFERANSE) FOR STYRET,
LANDSRÅDET OG ANDRE TILLITSVALGTE MED ANSVAR
FOR ANSATTE I STATEN
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19.-20.september
Sted: HAAG
JA-avdelingen har ansvar for programmet. Hotell og møtested er valgt.
Maks antall deltagere er satt til 30-40
Det blir gitt praksiskompensasjon inntil 2 dager for de som har krav på dette.
Fra det nåværende styret deltar Barbro
Pga tidspunktet vil både nye (etter 010913)og gamle tillitsvalgte i staten bli invitert
til kursdeltagelse
Til orientering
Sak 24*

Særavtale for NAV- reforhandling
Det begrenser til justering av praksiskompensasjon i tråd med gjeldende avtale

Ernst
Vedtak

Til orientering
Sak 25*

Utlysing av stilling for rådgivende overlege i NAV, brudd på
særavtalen

Ernst

Ved utlysing av legestilling i NAV innefor angitte koder, bør hele lønnsspennet for
koden gjøres kjent for søker.
I Tisskriftets tekst var det verken angitt kode eller lønnsspenn. Det har leder påpekt
overfor NAV Akershus
Til orientering
Sak 26

Alle

SAMHANDLINGSREFORMEN
Innspill fra styremedlemmene
-Utfordres av samarbeidsevnen mellom kommuner
-Utfordres av faglig innhold i forhold til ØH-senger
-Det er krevende å dokumentere effekt i et system som viser stadig vekst
-Østfold fylke synes å få til gode tiltak.
Det oppleves ”motbakker” i Vestfold.
-Leder beskrev utviklingen i Nordhordland

Sak 27*

Sentralstyret
Sentralstyret har fra 1.september 4 representanter som arbeider utenfor foretakene,
og det kan være en styrke i forhold til utvikling av samhandlingsreformen.
Vi kan glede oss over at der et to deltids kommuneoverleger / kommuneleger (Marit
Hermansen og Ivar Halvorsen)
LSA fikk fullt gjennomslag for sine innstillinger til valget.
Til orientering

Sak 28

Ernst

VALGKOMITEEN
Leder har tatt kontakt med leder av valgkomiteen om å vurdere å ta opp sitt arbeid
frem mot valg av nytt styre august 2013.
Leder er gjort kjent med at Kirsten Toft ønsker å stille som motkandidat til
ledervervet, og leder har således trukket sitt kandidatur.
Det betyr at det blir minst to nye medlemmer i det nye styret for LSA
De som vil melde kandidater til styret i LSA, kan ta kontakt med valgkomiteens
leder Frantz Leonard Nilsen

frantz.l.nilsen@gmail.com
Leder er holdt orientert om valgkomiteens arbeid og forslag til kandidater. Planen
er at CV på kandidatene vil bli lagt frem i innkalling til landsrådet. Det gjøres
oppmerksom på at det helt frem til valget skjer, kan fremmes andre kandidater enn
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forslaget fra valgkomiteen.
Til orientering
Sak 29*

Ny landsrådsdelegat for Vest Agder
Stein Stokke har fått stilling som kommuneoverlege i Molde
Det er foreslått at, Sigurd Løvhaug, Kommuneoverlege i Farsund og Fastlege på
Vanse som er nyvalgt leder av LSA i Vest Agder, overtar hans oppgaver lokalt
Til orientering

Sak 30

PRISUTDELING PÅ ÅRSMØTET 2013
Fyrbøteren:
1. Prisen deles ut på LSA sitt årsmøte etter innstilling fra en komité som
består av tre styremedlemmer oppnevnt av styret i LSA. Begge kjønn bør
være representert. Innstillingen skal være ferdig før LSA sitt årsmøte og
legges frem for styret i LSA for godkjenning
Fakkelbæreren:
1. Prisen deles ut på LSA sitt årsmøte etter innstilling fra en komité som
består av to styremedlemmer fra LSA utpekt av styret i LSA og to
styremedlemmer i NORSAM utpekt av styret i NORSAM. Begge kjønn
bør være representert. Innstillingen skal være ferdig før LSA sitt årsmøte i
august og legges frem for godkjenning av styret
Med dette som utgangspunkt bør LSA oppnevne sine representanter til de to
komiteene. Leder vil kontakte NORSAM ad ”fakkelbæreren”
Prisvinnere vil måtte bli informert om at prisen kan bli beskattet dersom prisen er å
anse som et honorar for gjennomført arbeid som lege.
Det foreligger forslag til prisvinnere for prisene.

Sak 31

Ole Johan

KS-IKT-utviklingsoppdrag
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke har tatt på seg å gå inn i gruppen ut ifra sin
kunnskap om kommunal sektor
Til orientering

Sak 32

Organisering av styremøte kvelden før årsmøtet
Ola Johan leder dette
-Styremøte starter kl. 18 den 27.august 2013
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