Årsmelding for Troms Legeforening 2013.
Medlemmer
Troms legeforening har 1 200 medlemmer per 01.01.14 (per 03.01.13, 1 168 medlemmer, altså en
oppgang på 2,7% siste år), derav 74 pensjonister. Medlemmene fordeler seg etter yrkesforeningene
slik: Ylf 462 (456), Of 402 (390), Af 192 (181), Lvs 71 (71), Lsa 39 (41), Psl 22 (21) og Namf 10 (8).
Medlemstallet er lett økende. Videre har Troms legeforening om lag 450 medlemmer av Norsk
Medisinstudentforening ved Universitetet i Tromsø.
Styremedlemmer 01.01.13 – 31.08.13
Leder Jo-Endre Midtbu.
Årsmøtevalgte styremedlemmer: Karsten Kehlet og Hanne Frøyshov. Varamedlem: Anne Hensrud.
Af Anton Giæver
Namf Ingemar Rødin
Psl Dag Malm,
LSA Erik Krogstad
Of Geir Ivar F. Elgjo, Glenn Stamnes-Larsen
LVS Yngve Figenschau
Ylf Oxana Nikiforova, Kjersti Hervik
Nmf Cecilie Ida Hartvig
Landstyredelegat: Geir Ivar F. Elgjo. Vara: Dag Malm.
Styremedlemmer 01.09.13 – 31.12.13:
Leder Jo-Endre Midtbu
Årsmøtevalgte styremedlemmer: Elisabeth Olstad og Karsten Kehlet (nestleder) Varamedlem: Anne
Hensrud.
AF Anton Giæver
NAMF Ingemar Rödin
PSL Dag Malm (kasserer)
LSA Knut-Ivar Berglund
Of Glen Stamnes Larsen
LVS (Gro Østli Eilertsen tiltrådte desember 2013)
Ylf Leni Hassfjord
Nmf Louise Carlsen (sekretær)
Landstyredelegat: Jo-Endre Midtbu Vara: Karsten Kehlet
Kurskomité: Anton Giæver (leder), Sigrid Hensrud, Sirin Johansen, Kristoffer Lassen, Elisabeth
Skogheim, Ingemar Rødin.
Valgkomité: Ivar Aaraas, Anne Hensrud, Lars Nesje.
Kollegial støttegruppe: Ann-Kristin Engstad (leder), Marit Hansen, Eldrid Liljedal, Bernt Stueland,
Rita Sander.
Medlemsinformasjon
Vi viser til medlemsbladet Skalpellen og våre nettsider www.legeforeningen.no/troms for informasjon.
Årsmøtet og styrets virksomhet
Styret har i 2013 avholdt 8 styremøter og har behandlet 99 saker, derav en rekke referatsaker. Styret
fungerer som høringsinstans for saker som angår helseforetakene, kommunehelsetjenesten og for saker
som sendes til høring i Legeforeningen. Styrereferatene og høringssvarene legges ut fortløpende på
nettsiden. Styret har levert 15 høringssvar i 2013.
Viktige saker som styret jobbet med i 2013 var å prøve å styrke rettshjelpsordningen for leger, arbeide
mot reservasjonsmulighet for leger, jobbe for bedrede arbeidsforhold for unge allmennleger i
etableringsfasen, sikre dedikert rådgivning til leger som er ledere fra JA-avdelingen i Dnlf sentralt, tatt
initiativ til Den store legefesten og bl.a. jobbet for å påvirke Legeforeningens arbeid med

opptrappingsplanen for fastlegeordningen. Styremøtet i november var besøkt av Ylfs leder Johan
Torgersen.
Årsmøtet var godt besøkt. Etter årsmøtet holdt statssekretær Nina Tangnæs Grønvold (Ap) en
redegjørelse for den helsepolitiske situasjonen. Dernest overgikk møtet i en debatt om
arbeidsvilkårene for unge leger i privat praksis. Årets Tromsdoktor ble Anne Hensrud.
Virksomhet for medlemsmassen
Fylkesavdelingen er normalt ansvarlig for grunnkurs i allmennmedisin (ikke de siste årene) og vår- og
høstkursene i Harstad. Troms legeforening ønsker å øke egen kursaktivitet i fylket, og har startet et
arbeid i den hensikt. Troms legeforening var blant annet arrangør av vår- og høstkurset i Harstad i
2013. Troms legeforening samarbeider med Nordland og Finnmark legeforening i Regionsutvalg
Nord-Norge. Finnmark og Troms legeforening samarbeider om kurs for tillitsvalgte.
Styrets medlemmer har mottatt henvendelser og ytt bistand vedr. lokale forhold, råd og bistand i lokale
forhandlinger, konflikter m.v. Styremedlemmer og tillitsvalgte har lagt ned et omfattende arbeid i
lokalt tillitsvalgtarbeid og forhandlinger. Styret bistår med rådgivning til lokale tillitsvalgte. Gode
avtaler og konstruktive løsninger fremkommer ikke uten aktiv medvirkning fra våre tillitsvalgte, som
må stimuleres. Rekrutteringen av tillitsvalgte er vanskelig, men i løpet av 2013 kom det på plass både
FTV for Overlegeforeningen og Yngre legers forening i UNN HF. Tillitsvalgtes omkostninger til
tillitsvalgtarbeid, herunder tapt arbeidsfortjeneste, dekkes. Troms legeforening arrangert Trinn-1-kurs
for sykehustillitsvalgte i UNN og Helse-Finnmark i mars 2013, som var godt besøkt. Styret støtter
tiltak for studentene i fylket i den grad økonomien tillater det og formålet er godt.
Styret startet i desember 2012 med nyhetsbrevet Skalpellen som sendes ut på e-post til alle
medlemmer og til 6. års medisinerstudenter. Styret sendte ut 4 utgaver av selve bladet i 2013, i tillegg
til at e-postplattformen ble brukt til å reklamere for Årsmøtet og Den store legefesten.
Tilbakemeldingene antyder at rundt halvparten av medlemmene leser e-postbrevet regelmessig. I
tillegg kan alle artiklene leses på vår hjemmeside der de lagres. Hovedoppslagene i 2013 var om
arbeidsvilkårene for yngre allmennleger, LUO-rapporten, AJA, ansettelser av turnusleger, faste
stillinger for Lis, intervjuene og de faste spaltene ”Smørkassen” av Erik Krogstad og ”Frå Yttersia”
skrevet av Dag Malm. Intervjuene skrives av Carina Lill Kaspersen. Flere av artiklene har hatt flere
tusen treff på våre hjemmesider. Skalpellen koordineres av Elisabeth Olstad og Jo-Endre Midtbu.
Styret etablerte høsten 2012 et forum for eldre leger i fylket, og Sigurd Sparr påtok seg ansvar for å
dra i gang dette. Møtene er åpne for alle medlemmer 65 år eller eldre samt alle pensjonister, uavhengig
av alder. Februar 2013 ble det arrangert et kveldsmøte der professor Lars Uhlin-Hansen snakket om
nye rettsmedisinske teknikker.
I mars 2013 arrangerte Troms legeforening og Nmf Tromsø en debatt om reservasjonsretten, og i
november var det en temakveld om Overbehandling.
Turnustjenesten for leger har også i 2013 vært et viktig fokus for styret, likeså utviklingen ved
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Tromsø, 12. mai 2014
Jo-Endre Midtbu
Leder

