
Referat fra styremøte 18.02.16 

Tid: Kl. 18:00 – kl. 21:15 

Sted: Øyelege Signe Eriksens lokaler, Elvarheimg. 10 C, Elverum 

Tilstede: Signe Eriksen, Marte Kvittum Tangen, Harald Sanaker, Kristine Gaarder, Camilla Simonsen 

Lyng, Martin Chapman, Jon Iver Fougner 

9/16: Møtereferat  fra 14.01.16 godkjennes.  
43/15: Kapitalforvaltning v/kasserer 
• Harald orienterte og avventer investering.  
10/16: Hedmark legeforenings hederspris 
• Melding sendes til alle medlemmer på e-post.  
11/16: Årsmøte 2016 
• Dato: fredag 19. august 
• Tid: klokken 18:00 
• Hvor: Elgstua, Elverum  
• Foredrag: er avtalt 
• Legeforeningen sentralt står for trykking og utsending av innkalling og saksliste til 
årsmøtet. 
12/15: Høstmøte 2017 – komite (endret fra ”Vårmøte”) 
• Medlemsmøte en helg i Trysil 
• Raddison Blu Hotel 
• Høsten 2017 
 - Første eller andre helg i november 
 - Fredag til lørdag 
• Kristine, Camilla og Fredrik er komite 
• Mulige tema: juss, etikk, ledelse,  
• Kristine kontakter Kjersti Wien i kurskomiteen 
• Drøftes på årsmøtet 19. august 2016 
13/16: Aktuelle høringer:  
• Høring - Landsstyresak – “Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin” frist 
07.03.16. 
  - Vi avgir høringsuttalelse basert på Per Christensens forslag. Marte fører 
det  i pennen. 
• Høring – “Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport”  frist 14.03.16. 
  - Marte sender innspill til Per Christensen som skriver høringsuttalelse. Vi er 
i  utgangspunktet positive.  
• Høring – “Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder” 
frist 21.03.16. 
  - Vi skriver ikke høringssvar. 
• Høring- ” Policynotat om mental global helse” frist 15.03.16. 
  - Vi skriver ikke høringssvar. 
• Høring – “Prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og 
harmonisering” frist 16.03.16. 
  - Mange meninger …  Marte skriver en kort uttalelse.  
• Akademikerprisen 2015 



  -  Mailrunde hvis noen kommer på aktuelle kandidater før fristen 31. mars. 
14/16: Regnskap for Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren 
• Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren har eget regnskap.  
  - Dette står i vedtektene for Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren.  
  - Det er ca. 20 bilag.  
  - Regnskapet er ikke ferdig til årsmøtet.  
• Vi ønsker at Utstillingskomiteen for Gammeldoktorens regnskap går inn i 
regnskapet til HELF. 
  - Vedtektene bør endres på årsmøtet. 
  - Marte ber Legeforeningen bistå i oss dette arbeidet. 
15/16: Søknad om støtte NorPal-Sawa 
• Saken ble behandlet etter sak 16/16. 
• Vi støtter ikke dette prosjektet.  
16/16: HELF holdninger til søknad om støtte – diskusjon 
• Vi støtter i utgangspunktet MedHum med et større beløp årlig. 
  - Andre formål støtter vi i spesielle tilfelle. 
• Harald undersøker hva vi ga til MedHum i 2015.. 
• Vi gir samme sum til MedHum i 2016. 
17/16: Aktuelle saker fra yrkesforeningene 
• Martin, Allmenlegeforeningen  
 - orienterte fra samarbeidsmøte med Nav. 
  - orienterte fra samarbeid med styret i Allmenlegeforeningens arbeid 
med   fastlegens plass i kommunen. 
• Camilla, YLF 
  - det er fortsatt viktig med oppmerksomhet på organiseringen av faste   stillinger til 
LIS, viktig Ylf TV arbeid  
• Jon Iver, LSA 
  - generelt er faget samfunnsmedisin i oppsving 
• Signe, PSL 
  - orienterte om prosessen rundt nye avtalespesialisthjemler i Hedmark 
og   Oppland. HELF etterlyser videre arbeid med avtalespesialisthjemlene som 
var   utlyst vår-15. Signe skriver et utkast til brev til ledelsen i HSØ.  
18/16: Eventuelt 
• Neste møte er felles med Oppland legeforening 19. april.  
  - Hovedpunkt blir info fra prosjektdirektør SIHF Roger Jensen. 
  - Fordeling av kurs (?) 
  - Hva kan vi bruke fellesmøter til? 
  - Holdninger til søknader om støtte 
  -Gi tips til Marte om tema 
• Referat fra ledersamling 20. og 21. januar 
 -  Marte refererte 
• Regionutvalg Helse Sør-Øst-møte 16.3.  
  - Kristine deltar 
• Vararepresentanter til  Landsstyret uke 21 
  - Kristine og Jon Iver 
 


