
 
 

Referat fra styremøte i VAL 

Hotel Redaktøren, Mandal 21.09.2010 

 
Tilstede: Halvar Dovland, Stein Stokke, Knut Tveit, Øystein Vidar Hansen, Anne Sissel 

Sørensen. 

Ikke til stede: YLF representant Endre Henriksen 

Meldt forfall: Tone Haaversen-Westhassel Hüschens, Anne Bendvold, Christian Stremme 

 
Sak nr  Ansvarlig 

37/10 Referat fra styremøte 03.06.2010 leses gjennom og godkjennes. 
Nina Iversen og/eller Anders Walstedt blir invitert til neste styremøte, 

se referat fra 03.06.2010, sak 30/10. 

Vi utsetter møte med Liv Walseth pga. sykdom 

 

38/10 Årsmøte 
Det var vellykket og godt besøkt. Foredraget av Hernes var interessant. 

Diskusjonen etterpå var bra. 

 

39/10 Sykehussaken – hva gjør vi videre? 
Stein Stokke forslår at vi må snakke med helseministeren. Han foreslår 

også at vi bør ha et fellesmøte med styret i Aust-Agder legeforening i 

desember eller januar. Vi bør møtes på en restaurant i Arendal. 

Ansvarlig for innbydelse til møte: Tone 

 

 

Tone 

40/10 Oppfølging av tidligere saker 
a) Sykehussaken: se punkt b. 

b) Karkirurgi: VAL går inn for å støtte karkirurgi ved lokalsykehus. 

Halvard viser til et innlegg i Tidsskriftet nr. 15-2010, side 1508: 

”Må ikke svekke det karkirurgiske tilbudet” v/Knut E. Braaten, avd. 

for informasjon og helsepolitikk. 
Legeforeningen advarer mot en svekkelse av det karkirurgiske tilbudet 

i Helse Sør-Øst. 

Flertallet i et midlertidig utvalg nedsatt av Helse Sør-Øst har foreslått 

å organisere karkirurgisk virksomhet i regionen slik at bare noen 

sykehusområder skal tilby karkirurgi. I stedet skal 1,5 millioner 

innbyggere i hovedsak tilhøre et sentralt regionsenter knyttet til Oslo 

Universitetssykehus (OUS). En slik organisering går Legeforeningen i 

mot av flere grunner. 

Det foreligger ikke kunnskapsmessig grunnlag for å hevde at kvaliteten 

på karkirurgisk behandling blir bedre ved at relativt vanlige lidelser 

behandles på et så stort senter, sier Legeforeningens presidens Torunn 

Janbu. 

Den foreslåtte organiseringen vil også medføre at mange pasienter vil 

måtte transporteres over store avstander for å få behandling, ikke 

sjelden gjentatte ganger over kortere tidsrom. Tilgang til svært hurtig 

behandling er avgjørende ved akutte tilstander som krever 

karkirurgisk kompetanse, understreker hun. 

Legeforeningen peker også på at karkirurger ofte er involvert i 

tverrfaglig vurdering og behandling av en rekke forskjellige pasienter. 

Sykehusområder uten karkirurgi vil dessuten gi en svekket utdanning 

av ulike legespesialister og annet helsepersonell. 

Legeforeningen stiller seg også undrende til hvorfor organisering av 

karkirurgi er behandlet spesielt og ikke som en del av en overordnet og 

helhetlig plan for funksjonsdeling av oppgaver i regionen, sier Janbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et sykehusområde, som utgjøres av flere sykehus innenfor et avgrenset 

geografisk område, skal i følge Helse Sør-Øst tilby 80-90% av alle 

sykehustjenester til en befolkning på ca. 500.000 mennesker. Det er 

naturlig at karkirurgi inngår i tjenestetilbudet til et sykehusområde. 

 

VAL går i mot en sentralisering av karkirurgi i sentrale Oslo-områder. 

Tidligere brev vedr. karkirurgi sendes til Høringsuttalelse Helse Sør-

Øst v/Bente Mikkelsen. Vedlegger kopi av artikkelen v/Knut Braaten. 

 

Halvard 

41/10 Forslag til bruk av midler til inkludering av yngre leger v/Rita 

Helleren. 
a) Turnuslegesamling m.m. Forslaget oversendes Olav Eieland som 

organiserer opplæring av turnusleger i Vest-Agder. 

b) Kurs/samlinger for LIS. Noe for YLF. Kan søke VAL om midler 

c) Takstkurs – oversendes Olav Eieland 

d) Møteplass for kvinner i alm.praksis? Vi kan ikke se at det er 

aktuelt. 

 

Anne Sissel 

42/10 Styremøter for våren 2011 
Fastsettes neste styremøte når leder er til stede. 

OBS: neste styremøte blir 11.10.2010 ved Vennesla legesenter kl. 

18.00. Møtet i november blir hos Øystein Vidar Hansen, Elkem Solar 

 

43/10 Styremøtetur våren 2011 

Vi drar 1.mai helgen fra torsdag til søndag eller fredag til mandag. 

Sted: Dubrovnik. 

 

Stein 

44/10 Eventuelt 
a) Anbud: Vi er kritiske til anbudsutsettelse av helsetjenester. Knut 

Tveit skriver forslag til brev der vi uttrykker bekymring for dette. 

Anbudsutsettelse vil gi mindre forutsigbarhet og dårligere kvalitet 

på tjenestene. Ingen andre hjemler i helsevesenet er satt ut på 

denne måten. Brev skal sendes til:  

      Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen 

      Kopi til: 

      Helse Sør-Øst v/Bente Mikkelsen 

      DNLF v/formann Torunn Janbu 

      Styret i PSL 

b) Informasjon om samhandlingsreformen v/Stein Stokke 

c) Informasjon om tillitsvalgtskurs i Riga 1.-3.november. Tone ønsker 

å dra, dette støtter vi. Lite aktuelt for andre 

d) Egenbetaling for styremøtetur 2010. Forslag om egenandel på kr. 

100,- for styremedlemmer og ledsagere til selvkost. 

 

Knut 

 

 

 

Anne Sissel Sørensen 

referent 


