Referat fra styremøte 14.01.16
Medlemmer

Tilstede

Marte Kvittum Tangen, leder

X

Per H Christensen (OF)

X

Martin Chapman (AF)

X

Per Olav Skaaret (YLF)

Cecilie Blakstad Eikenes (NAMF)

X

Signe Eriksen (PSL)

X

Bente Bjørnhaug Pedersen (LSA)

X

Kristine Gaarder

X

Harald Sanaker

X

Vara

Fredrik Eng (OF)

Line Boym (AF)

Camilla Netland Simonsen (YLF)

Helle Lailer Johnsen (NAMF)

Arne O Ellingsson (PSL)

Jon Iver Fougner (LSA)

Almina Vilimiene

Yvonne Hagen

REF: Bente
REFERAT STYREMØTE
Dato:14.1.16
Sted: Elvarheimgt 10c Elverum
1/16
2/16:

Godkjent møtereferat fra sist
Facebook; side eller gruppe? KG informerer om fordeler og ulemper. Pr i dag

er vi gruppe. Vil vi bruke det som informasjonskanal bør vi ha det som en side for å sikre at kun vi
kan redigere innlegg. Interessante innlegg fra legeforeningen kan pr i dag ikke deles før det er laget
en ny portal i legeforeningen.
Styret vil avvente evt endring til legeforeningens sider er endret.
3/16:

Nyhetsbrev fra webmaster. Det er tilbud om at intervju med hedmarksleger om

”Derfor er jeg lege” kan legges på HELF sin nettside hvis vi ønsker.
Styret ønsker dette og har bestilt tjenesten fra webmaster i Legeforeningen.
4/16:

Informasjon om ”Offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til

helsepersonell” . Slike overføringer vil bli lagt ut på hvert enkelt firmas nettsider, dersom det
foreligger samtykke til dette fra den enkelte lege.
Styret i Helf er informert om dette, og betrakter dette som et forhold mellom firmaene og den enkelte
leger. Vi mener det er legeforening sentralt sin oppgave å gjøre dette allment kjent hos medlemmene
i Dnlf.

Kapitalforvaltning v kasserer HS. Viser til diskusjon forrige styremøte.

43/15:

Vedtak: 100 000kr investeres hver mnd i 3 mnd i tilsvarende fond som legeforeningen investerer i.
Ny vurdering av kapitalforvaltning gjøres etter dette.
Det er konferert med økonomisjef Axel Andersen Restrup, Dnlf, i prosessen.
5/16:
•

Aktuelle høringer:

NOU 2015:11 – "Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse– og
omsorgstjenesten”, frist 18.01.16: Vedtak: Høringsforslaget til MKT sendes med små
korreksjoner.

•

Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid, frist 15.02.16. Vedtak:
MKT skriver et forslag på høringsnotat. Mailbehandles.

•

Høring - Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen, frist
03.02.16. Vedtak: Helf støtter dette. MKT utarbeider kort høringssvar som mailbehandles.

•

NOU 2015: ”Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader
utenfor sykehus.” Frist 17.02.16. Vedtak: BBP skriver forslag til høringsnotat. Mailbehandles.
Informasjon om ”fremtidig struktur for spesialisthelsetjenesten i Innlandet” ved

6/16:

prosjektdirektør Roger Jenssen og fagdirektør Toril Kolsås.
1.
2.

Faglige utfordringer i SI (fagdirektør Toril Kolås)

Arbeidet med fremtidig struktur i SI (prosjektdirektør Roger Jenssen).

Hovedbudskap: Faget er og må være førende i hvordan fremtiden skal bli. Tilbudet i innlandet MÅ
moderniseres.
Vi oppfordres til deltagelse og debatt i media.
7/16:

Aktuelle saker fra yrkesforeningene. Utsatt

8/16:

Eventuelt

•

Kristine møter i Regionsråd HelseSørØst 16.mars

•

Utvalg for legehelse- orientering for utvalget foreligger.
Neste møter :

•

18.2.16

•

19.4.16 (fellesmøte med Oppland)

