
Styremøte VAL 7/12-2017 Provianten Mandal 
 
Oppmøte: Ole Georg Vinorum, Øystein Vidar Hansen, Ingvald Vabo, Stephan Thomassen, 
Haakon Bjurstrøm, Ole Strand, Anne Nordaas Lindtner 
Fraværende: Hans Torvild Thomassen, Anne Sissel Sørensen, David Goksem 
 

1. Godkjenning referat 13.11.  
a. Aust-Agder legeforening fremdeles ikke kontaktet 
b. Godkjent øvrig uten anmerkninger 

2. Nettsidene 
a. Webmaster DNLF 

i. Kontaktinfo forandres av hver enkelt på deres private bruker på 
legeforeningen.no 

ii. Ikke avklart fremdeles mtp. opplastning av referater, nyhetssaker 
med mer. 

iii. Ole S. tar kontakt mtp. opplæring, Stephan hører mtp. midlertidig 
hjelp til artikler/opplastning av referat 

3. Akuttmedisin-forskriften 
a. Ambulansesjåfører: begge skal kunne kjøre utrykning 
b. Krav til kompetanse i legevakt: bakvakt dersom ikke spesialist i 

allmennmedisin, og krav om 40 timers kurs i krisehåndtering 
i. Problematisk i mindre kommuner/legevaktsdistrikt 

ii. Ikke kapasitet til å kjøre kurset for alle – trenger mer tid 
iii. Bortfall av tidligere 30mnds veiledet tjeneste som man tidligere 

hadde 
c. Kort uttalelse fra Ole S. mtp. bekymringer for mindre legevaktsdistrikt 

4. Nasjonal faglig retningslinje for Svangerskapsomsorgen 
a. Anne Sissel har etter vurdering av forskriften funnet ut at den var mindre 

detaljstyrt enn fryktet, og dermed ikke funnet behov for høringsuttalelse. 
5. Utviklingsplan 2035 

a. Ute på høring – ulike instanser etterlyst for uttalelse 
b. Settes opp som sak i styremøte januar og februar 

6. Søknad fra Medhum mtp. drifting av aksjonen for markedsføring 
a. Oppklaring mtp. hva pengene skal gå til 

i. Ingvald tar kontakt for å få detaljer rundt behovet 
7. Kort info fra Yrkesforeningene 

a. AF: Nasjonalt uro mtp. fastlegeordningen 
i. Diskusjon rundt momenter 

b. PSL: Helse Sør-Øst generelt lite entusiastiske for privat spesialistpraksis 
i. Liten grad av nye hjemler – det har blitt holdt tilbake senior/junior 

ordning da HSØ tenker å evt. fase ut ortopedi 
c. YLF: Ny spesialisering 

i. Mange nye krav – ingen medfølgende ressurser 
8. Styretur: Como i nærheten av Milano 

a. Alle melder Anne Sissel med fullt navn nøyaktig som skrevet i passet 
9. Økonomi 

a. Intet nytt 
b. Innsendelse for regnskap 

10.  Landsstyremøte 2019 



a. Legeforeningen sentralt ordner mtp. hotell 
i. Antar at sentralt ordner mtp. behov for ytterligere lokaler 

11. Mail fra Kristin Thoresen i Legeforeningen 
a. Eneste representant som er medlem i landsstyret er Ole Strand i regi av 

sin stilling som leder 
b. Ønske om nest-leder: Ole S hører med Anne Sissel om hun ønsker å inneha 

dette vervet 
12. Møter for våren: 

a. Tirsdag 9. Januar kl 18:00 Elkem Solar 
b. Torsdag 15. Februar kl 18:00 Sørlandet Sykehus Kristiansand 

13. Årsmøte 
a. 23. August tenkt som foreløpig dato for årsmøte VAL kl 18:00 


