
Referat fra styremøte 16.06.16 
Referat fra styremøte i Hedmark legeforening torsdag 16. juni 2016 

Tilstede: Marte Kvittum Tangen, Cecilie B. Eikenes, Per Christensen, Kristine 
Gaarder, Harald Sandaker, Martin Chapman, Signe Eriksen, Jon Iver Fougner  
23/16: Omvisning og informasjon om Gammeldoktor’n 
Erik Arnesen fortalte om utstillingens begynnelse og utvikling. Gammeldoktoren ble 
startet i 1986 som en Jubileumsutstilling for Dnlf 100 år, senere omgjort til permanent 
utstilling med støtte fra Dnlf, HELF og Kulturrådet. Tema ”huslegens liv og virke i 
1850-1950 i Hedmark”. Utstillingen eies av Glomdalsmuseet og styres av ett utvalg 
bestemt av årsmøte i HELF. HELF gir årlig tilskudd til utstillingen. Erik Arnesen ga en 
svært kunnskapsrik omvisning i utstillingen. HELF anbefaler alle medlemmer å 
besøke utstillingen; audioguide er tilgjengelig.  
10/16: Hedmark Legeforenings hederspris 
• Navnet referatføres foreløpig ikke fordi det skal være en overraskelse når prisen 
utdeles på årsmøtet 
11/16: Årsmøte 19.august 
 • Praktisk planlegging  
 o Innkalling til møtet sendes som (papir-)brev og e-post til alle medlemmer 
 • Kristine legger møtet ut på Facebook 
 • Vi oppfordrer tillitsvalgte til å minne medlemmene på årsmøtet 
 o påmelding: nettbasert; Marte får bistand fra Oppland til dette 
 o program: i orden 
 o foredragsholder: i orden 
 o middag: i orden 
 o dirigent: forslag til aktuelle dirigenter diskutert og Marte følger opp 
 • Forslag til vedtektsendringer sak 41/15; oppfølging fra årsmøtet 2015, 
samt  vedrørende regnskap for Gammeldoktor‘n (se vedlegg) 
 • Rapporter fra utvalg og foreninger: Påminnelse er sendt, frist 1. juli 
12/16: Høstmøtet 2017  
• Foreslått tidlig i november 2017, Kristine følger opp dette videre 
24/16: Hedmarken legevakt 
• Orientering om skrivet ”Fremtidens legevakt” fra de tillitsvalgte i Stange, Løten, 
Hamar og Ringsaker. Styret støtter innholdet i brevet og vil følge med på endringene. 
25/16: Møtedatoer høsten 2016 
• 19. august kl. 17 før årsmøtet 
• 29. september: fellesmøte med Oppland legeforening på Biri 
 o Styremøte kl. 17 - 18 
 o Felles middag og møte med Oppland legeforening kl. 18 
• 20. oktober 
• 17. november 
26/16: Høringer 
• Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av 
endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 
 o Marte orienterte og vurderer å skrive ett kort høringssvar 
27/16: Referat fra Landsstyret 
 • Vi har gitt kr 10 000,00 til MedHum 
 • Marte orienterte fra møtet 
28/16: Aktuelle saker fra yrkesforeningene 



• Martin, Allmenlegeforeningen  
 o Dialog med Nav for å få enklere saksbehandling 
• Cecilie, arbeidsmedisin 
 o Nye spesialistregler med læringsmål i alle spesialiteter gir mye arbeid 
• Jon Iver, LSA 
 o Intet nytt 
• Signe, PSL 
 o Samarbeidsutvalget tas ikke med på råd av RHF-et 
 o Hjemler som er vedtatt opprettet er ikke utlyst 
 o Ny utredning om antall hjemler er på gang 
• Per, overlegeforeningen 
 o Sykehusene er presset økonomisk og det gir restriksjoner på permisjon til kurs 
og  overlegepermisjoner 
 o Bomkjøp på røntgenutstyr 
29/16: Eventuelt 
• Fra kurskomiteen ved Kjersti Wien overskudd fra emnekurs overført. Styret 
berømmer godt arbeid fra kurskomiteen. 
• Utbetalinger av kompensasjoner for møter og verv gjøres av Harald i henhold til 
tidligere referat 
• Vi gir praksiskompensasjon ved deltagelse i lokale forhandlinger 
 


