
Referat fra årsmøte i Nord-Trøndelag 

legeforening, 7. juni 2004 

Møtet ble holdt i Backlund hotell Levanger mandag 7.juni. 

25 medlemmer var tilstede. 

Leder Ragnhild Smalås ønsket velkommen og det innkom en mernknad om at innkallingen manglet 

saksliste.  En beklaget dette. 

Grunnet forsinkelse med flyet til foredragsholder ble årsmøtet avviklet før årsmøtedebatten. 

Saker: 

1. Spesialisering i privat praksis. 

Anmoding fra Ass.lege Bjørn Helland-Hansen om at  i Nord-Trøndelag legeforening tar stilling til at 

man forsøker å starte et pilotprosjekt i Nord-Trøndelag. Hensikten er at en under 

spesilistutdannelsen etter to år kan få tjenestegjøre i privat spesialistpraksis under veiledning å få 

godkjent tjenesten som tellende for  spesialiteten med 1/2-1år. Det ville øke utdanningskapasiteten 

for spesialister i oftalmologi med ca 13% samt at det ville øke muligheten for mer operativ erfaring. 

Den etterfølgende diskusjon førte til konklusjonen at en ikke kunne se noe prinsipielt hinder for 

dette. Det ville kunne fungere etter hensikten, og årsmøtet ønsker tiltaket velkommen. 

VEDTAK: Nord-Trøndelag legeforening gir sin fulle støtte til det forelagte pilotprosjekt der 1/2-1 år 

av spesialistutdanningen i øyesykdommer forutsettes tatt i privatpraksis. 

2. Leder la fram årsmeldningen for 2003. 

Det ble bemerket at Of ikke har noen tillitsvalgt som har deltatt i styret.  Under debatten framkom at 

det ikke var Of sin tillisvalgte for helseforetaket som skulle møte. Hvem  av yrkesforeningens 

tillitsvalgte ved Sykehusene som skulle møte var ikke kjent. En henstiller  til Of og få valgt en 

representant  til  styret i fylkesavdelingen. 

3. Kasserer la fram regnskap for år 2003. 

Det framkom ingen merknader til regnskapet. 

4. Kasserer la fra budsjettforslag for 2005. 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor budsjettet ble foreslått med underskudd på kr.62.285,- 



Styret begrunnet det med at en ønsket større aktivitet og foreslå å bruke av foreningens egenkapital 

for å fremme aktiviteten og engasjemetet til medlemmene samt å kunne iverksette dette uten å 

anmode om budsjettrevisjon senere på året. 

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt. 

5. Suppleringsvalg varamedlem til styret. 

Da Johannes Bjørnstad flytter rykker varamedlem Eivind Jullumstrø opp til medlem av styret og 

Henrik Brochmann ble valgt som nytt varamedlem ved akklamasjon. 

ÅRSMØTEDEBATT: 

Leder Aplf Kjell Martmann-Moe og Fylkestrygdedirektør Ivar Lyngstad innledet om legens rolle i 

samarbeidet om Inkluderende Arbeidsliv. Medlemmene så for seg økt arbeidsmengde med 

møtevirksomhet både med trygdekontor, arbeidsmarkedsetaten og bedriftene under arbeidet med 

en individuell plan for attføring til arbeidslivet. 

En forventet at det ville komme takster for denne virksomhet. Et uavklart spørsmål var 

taushetsplikten i forhold  til arbeidsgiveren. Slik det nu er må den enkelte arbeidstaker gi informert 

samtykke og ha samtykkekompetanse før en kan samarbeide med arbedsgiver. Debatten medførte 

utsettelse med årsmøtemiddagen til kl 20.20 

Verrastranda, 12.juni 2004 

Karl E. Woldseth 

referent 

 


