
Styremøte VAL 13.11.2017 
 
Oppmøte: Haakon Bjurstrøm (referent), Hans Thorwild Thommasen, Stephan 
Thomassen, Ole Georg Vinorum,  Anne Sissel Sørensen, Øystein Vidar Hansen, Ole 
Strand, Anne Nordås  
 
 

- 1. Intro 
o Styrerepresentanter 

 Representant fra AF David Goksem blir med etter endt 
sykehustjeneste i Stavanger 

 Ingvald Vabo har vakt i dag, men kommer inn som 2. 
Vararepresentant 

o Presentasjonsrunde 
- 2. Godkjenning av referat 

o Godkjent u.a. 
- 3. Gjennomgang av årsmøteprotokoll 

o Ingen bemerkninger 
- 4. Nettsider 

o Webmaster DNLF kontaktes (Stein Runar Østigard), Steffan forsøker å 
overta funksjoner  

o Kan DNLF sentralt overta noe av arbeidet med å oppdatere hjemmesidene 
/ laste opp referat mm 

o Ønske om info om medlemmer av styret med navn og mail 
o Mail: Stephan.karsen.thomassen@sshf.no 

- 5.  Referat fra: Seminar for lokalledere ved Gardermoen 
o Arbeidsrettsaken 
o ”Trønderopprøret” (Fastlegeopprøret): underskriftskampansje startet i 

trøndelag som har spredt seg via en facebookgruppe 
”Allmennlegeinitiativet”: nå over 2000 underskrifter som en respons på 
rekruterringsvanskene som oppleves i spesialiteten 

  Endring av finansieringsordningen for fastleger? 
 Trygghet for drift/pensjon/sykepenger – ønsker økte faste 

driftstilskudd mer lik de privatpraktiserende spesialistene 
 Kan det med å sammenlikne ulike yrkesgrupper innad i 

legeforeningen mot hverandre slå tilbake? Sykehusleger vs. 
allmennleger eksempelvis. 

o Forhandlingstaktikk i legeforeningen: lobbyering på stortinget – 
legeforeningen arbeider mye under radaren i mer uofisielle fora som 
gjerne ikke kommer frem i media / til medlemmene 

o Regionsammenslåing: flere fylker i samme situasjon som VAL mtp. 
sammenslåing av Agderfylkene. Ikke mange foreninger som har kommet 
spesielt langt i denne prosessen. Trøndelag slås sammen fra nyttår – bør 
det løftes frem på Legeforeningens landsstyremøte mtp. kjøreregler? 

 Skal vi invitere Aust-agder legeforening for et møte? 
 Ole Strand kontakter Egil Hagen ved Aust-agder 

legeforening 
o Årskalender for lokalforeninger utdeles 

- 6.  Høringssaker 
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o Lite aktivitet de siste styreperiodene 
o Leder (Ole) sender våre høringssvar inn sentralt 
o Akuttmedisinforskriften 

 Ole og Ole Georg forsøker å se gjennom sakspapirene innen neste 
styremøte 7. des. Frist 18 desember internt i legeforeningen. 

o Nasjonale retningslinjer svangerskapsomsorg 
 Anne Sissel ser på dette innen neste styremøte. Frist 1. Januar 

2018. 
o Helsepolitisk debatt 2018 – forslag til tema 

 Høringsfrist 8 desember, tenker på forslag frem til neste styremøte 
o Utvalg for legehelse 

 Ingen forslag til andre representanter enn de som er foreslått 
sentralt 

- 7. Aktiviteter og satsningsområder fremover? 
o Arrangere medlemsmøte? 

 Tema: 
 Fastlegeordningen og utfordringer – A-LIS som svar på 

rekrutteringsvansker? 
 Legerollen: nye roller og oppgaver? 

o Økte krav til dokumentasjon og papirarbeid 
o Legeattester mm 

 Nye spesialiseringsløp i spesialisthelsetjenesten? 
 Legge årsmøtet til juni 2018 

 Stephan kontakter Trude Basso mtp. foredrag rundt 
Legerollen og nye roller og oppgaver 

 Medlemsmøte planlegges høsten 2018 
- 8. Styretur 

o 5. til 7. mai (lørdag til mandag) 
o Sted utforbi Milano (Como?) 
o Reisebyrået kommer med forslag til aktiviteter 
o Påmelding innen 7 desember 

 Medlem 1000 kr 
 Ledsager 3500 kr 

- 9. Styremedlem fra LSA (leger i samfunnsmedisinsk arbeid) 
o Siden man ikke har lyktes å få kontakt  med LSA – skal DNLF sentralt peke 

ut noen? 
- 10. Kort info fra yrkesforeningene 

o Overlegeforeningen:  
 Urologen: bytte lokalisasjon til SSA? Mandatet er endret: ikke 

lengre snakk om å flytte vakt/sengepost/kreft mm. Kommer 
avklaring i nær fremtid. 

 Mye rot i saksgangen 
o YLF: 

 Sommerturnus 
 Kontorsaken ved SSK 

 Opprør mtp. plassering av LIS i kjelleren 
- 11. Økonomi 

o Intet nytt 
o Lite pengebruk så langt i år 



- 12. Landsstyremøte 
o Anne og Hans Thorwild, samt Ole (leder) 

 Dialog med sekretariatet, lang tid før man får svar fra sekretariatet 
mtp. møte 

 DNLF sendt purring mtp. kontrakt med Scandic Bystranda 
før et møte gjennomføres lokalt her 

 Ønske om møte i januar 2018, heller enn 
november/desember i år. 

 Behov for flere møtelokaler utforbi hotellet? 
 Uavklart 

o Kontakte Legeforeningen Møre og Romsdal mtp. erfaringer fra siste 
landsstyremøte 

- 13. Julebord for legene i Kristiansand 
o Søknad om støtte for julebord for leger i Kristiansand 

 10.000 kr vedtatt i støtte 
- 14. Neste møte legges til Provianten Mandal kl 18:00 7. desember 

 


