Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 17.09.12 kl. 08.00 – 12.30
Sted: Bodø Lufthavn
Tilstede:
Jo-Endre Midtbu, , Hanne Frøyshov, Anton Giæver, Erik Krogstad, Dag Malm, Karsten
Kehlet, Oxana Fagertun, Kristine Wærhaug, Ingunn Gundersen
Kristine Wærhaug stilte som Of-vara for Geir Ivar Elgjo
Ingunn Gundersen stilte som Nmf-representant i påvente av ny NMF-repr Cecilie Hartvig
Oxana Fagertun stilte permanent for Ylf etter at Beate Alexandersen har trukket seg
Meldte forfall: Beate Alexandersen, Ingemar Rödin, Geir Ivar Elgjo, Ruben Berntzen, Yngve
Figenschau

Sak 44/12

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 15.06.2012
og årsmøtet 15.06.2012
Vedtak: Innkalling, saksliste til dette møtet og referat fra styremøtet og
årsmøtet 15.06.2012 ble godkjent.

Sak 45/12

Orienteringssaker (faste saker merket *)
• ”Hurtigruteseminaret 2012”
o Jo-Endre presenterte programmet, og deltagelsen ble diskutert.
• Fastlegelisten.no - Anton
• Turnustjenesten – høringsuttalelser – Jo-Endre
o TLF har levert 2 høringsuttalelser via legeforeningen sentralt. Den
første omhandlet faglige krav, den andre omhandlet hele forskriften.
o Blant annet var tilstrekkelige språkkrav, ryddig søknadsprosess og
bevaring av særplasser ble betont.
• Turnustjenesten – status medio sept 2012 – Ingunn
o Tromsø Nmf har jobbet for fortsatt trekning til turnus og å beholde
særplasser. Nmf nasjonalt støtter fortsatt særplasser.
o I dag er det ingen på venteliste i følge Safh. MEN studentene som er
ferdige i januar 2013 må søke på resterende plasser etter at de som
sto på venteliste har fått plass (ca 100 plasser som kan søkes på).
Usikkert hvordan dette vil fungere i praksis.
• UNN
o Mediaoppslag UNN august 2012 – Hanne/Jo-Endre
Diskusjon
o UNN-boka – Hanne
o Kutt i legeressurser – Jo-Endre
o Nedleggelse av sengeposter – Hanne
Det ble en diskusjon, der det fremkommer bekymring for at
kommunehelsetjenesten ikke får tilstrekkelig tilgang på
heldøgns sykehustjenester ved behov.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

o Evaluering LUO – Jo-Endre
Oppsummering – årsmøtet 2012 - Jo-Endre
Økonomi – status – Dag
Elf Troms – møte 20.9 – status Jo-Endre
DiN – samarbeidet med Finnmark/Nordland - Jo-Endre
o Alternative løsninger ble diskutert, det er plan om å få en endelig
avklaring før 01.10.12. Ekstraordinært styremøte settes ved behov.
IA-arbeidet – Anton
o Finansiering av deltagelse. Troms legeforening har tidligere
kontaktet Nav ang dette; Anton følger opp.
Fastlegeforskriften – status september 2012 – Anton/Karsten
o Mye er justert og viktige punkt er modifisert slik at forskriften er
bedre for allmennlegene enn det forslaget som forelå.
Ekstraordinært landsstyremøte 25.9.12.
Oppsummering – lønnsforhandlinger i de ulike områdene - alle
o Sykehusforhandlingene var krevende
Info fra Dnlf – høydepunkter august/sept 2012.
Møteplan*
o Saken ble flyttet til eventuelt, nye datoer satt.
DiN – 3/2012
o Status – hvem skriver hva? NB husk – tidligere fordeling. Fristen
for stoff til 3-2012 er 1. oktober 2012!
Oppgaver ble fordelt
Hjemmesiden*
o Reklamemuligheter? – Noen med gode forslag?
Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden* - Alle

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.
Sak 46/12

Turnuslegers deltagelse i legevakt – Anton
Informasjon om ordningen og regelverket
Vedtak: Styret tae saken til orientering.

Sak 47/12

Bruk av hjemmesiden for å reklamere for eksterne kurs/møter i Troms
Saken var utsatt fra 15.05.12 (Sak 37/12) :
Se sak 29/12 Reklamering for eksterne kurs, der det het:
”Etter utsending av e-post til medlemmene vedr. TLFs to kurs
denne våren, er det kommet flere forespørsler fra andre
kursarrangører som ønsker å benytte seg av Troms
legeforenings e-postnettverk til å reklamere for egne kurs og
arrangementer.
Vedtak (29/12): TLF kan dessverre ikke formidle info om
eksterne kurs via e-postsystemet. Disse henvises til Doktor i
Nord og kurskatalogen.”

Spørsmålet er kommet opp igjen, og styret må avklare hvordan vi skal
forholde oss til bruken av hjemmesiden for reklamering av eksterne
møter, kurs og øvrige arrangementer utenfor Troms legeforenings
medvirkning. Det må også tas stilling til om vi skal bruke e-post for å
formidle info om eksterne arrangementer. Styreleder har frem til nå
vært restriktiv til dette.

Vedtak: TLF tillater eksterne kurs å annonsere på hjemmesiden, under egen
fane, mot en avgift fastsatt av styret i Troms legeforening. Avgiftet er for
inneværende periode 500 kr per annonsering i inntil 4 uker. Hvert kurs som
legges ut skal godkjennes for dette av leder og nestleder sammen.
Sak 48/12

Videre plan for arbeidet med medlemsinformasjon opp mot det vedtatte
budsjettet
Årsmøtet vedtok budsjett som ikke åpner for utgifter til DiN i størrelsesorden
som tidligere. Finnes det andre muligheter?
Vedtak: TLF skal gå videre i dialog med kommunikasjonsbyrå for å undersøke
om dette kan være aktuelt for oss. Dialogen med Nordland og Finnmark vedr
DiN fortsetter på seminaret og videre fremover.

Sak 49/12

Reklamering på hjemmesiden – Dag
Det bør undersøkes med aktører om det er interesse for annonsere.
Vedtak: Dag undersøker med ulike private aktører hvorvidt det er interesse for
å annonsere på hjemmesiden vår.

Sak 50/12

Eventuelt
Sak vedr oppsigelse av varsler
Sak fra Bærum vedr bekymringsmeldinger vedr ventelister ble
diskutert.
Medlemsaktivitet høsten 2012
Noen få alternativer ble nevnt, men saken som sådan ble utsatt. Saken
behandles på e-post frem mot neste styremøte
Møteplan
Vedtak: Årets to siste møter settes til 30.10.12 og 29.11.12

Jo-Endre Midtbu
Leder

Hanne Frøyshov
Referent

