Referat fra styremøte i VAL
Røntgensenteret, Kr.sand 03.06.2010
Tilstede: Tone Haaversen-Westhassel Hüschens, Anne Sissel Sørensen, Christian Stremme,
Per Monstad, Halvar Dovland, Anne Bendvold, Stein Stokke, og Øystein Vidar Hansen
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Ansvarlig
Godkjennelse av referat fra styremøte 30.04.2010.
Referat fra styremøte 30.04.2010 ble gjennomgått og godkjent med 1
rettelse:
 Alle leger (ikke bare de fastlønnede) har rett på en
møtegodtgjørelse (ikke ”kompensasjon”) på kr. 600,- ved 1
dags møte/tillitsvalgtarbeid. For de som har rett på
praksiskompensasjon, kommer dette beløpet i tillegg til den
fastlagte praksiskompensasjonen.
Kommentarer og status på saker som er blitt drøftet i de to siste
styremøtene:
I styremøtene må det bestemmes, og i referatene må det komme frem,
hvem som har ansvar for de ulike oppfølgningspunktene.
Legevaktsorganisering:
Kristiansand kommune har bedt om reforhandling av avtalene med de
kommunene som er tilsluttet Kristiansand Legevakt.
Kurskomité:
Liv Tveit Walseth hadde ikke anledning til å møte i dagens styremøte
pga. sykdom i familien. (Hun var også invitert som leder av
støttekollegagruppen).
Kurskomitéen har ikke forventninger om videre oppfølgning/tiltak fra
styret i VAL nå.
Lege – for leger:
Tone har tatt opp med Legeforeningen et ønske om kurs for ”lege for
leger”. Det finnes ikke noen slike kurs på det nåværende tidspunkt.
Åse Åmland ved Vennesla Legesenter har sagt seg villig til å være
”lege for leger”. Anne snakker med Ellen Aas om det finnes noe
skriv/avtale for de som fungerer som ”lege for leger”. Anne skriver
også et brev til Åse Åmland; bl.a. med anmodning om at hun holder av
noen plasser på sin liste for leger som eventuelt ønsker å ha henne som
sin lege. Torstein må også informeres slik at han kan oppdatere VALnettsiden om en ny ”lege for leger”.
Ny områdeplan for rehabilitering:
Nina Iversen og/eller Anders Wahlstedt var forhindret fra å komme på
dagens styremøte. Nina Iversen inviteres til neste styremøte. Ansvar:
Christian.
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Et forslag om etablering av en smerteklinikk ved Sørlandet Sykehus
HF er lagt inn i budsjettet for 2011. Christian oversender dette
forslaget til styremedlemmene.
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Dagens styremøte er det siste styremøtet for Per i denne perioden. Han
ble takket av de andre styremedlemmene for meget god innsats for
Vest-Agder Legeforening.
Forberedelser årsmøtet
 Tema: Sykehussaken (Ett nytt sykehus på Agder)
 Helge Hernes og adm. direktør i Helse-Sør-Øst, Bente Mikkelsen
(eventuelt hennes stedfortreder) inviteres som
innledere/foredragsholdere. Ansvar: Tone.
 Det bør være satt av noe tid for debatt rundt temaet på årsmøtet.
 Forslag til budsjett for 2011, som skal fremlegges for årsmøtet, ble
gjennomgått og vedtatt med noen mindre endringer:
Sekretærutgifter reduseres fra 30000 til 20000
Utgifter til medlemsmøter/årsmøte økes fra 20000 til 30000
Utgifter til VAL-nytt reduseres fra 50000 til 40000
Utgifter til frikjøp av styreleder økes fra 40000 til 60000.
 Oppgavefordeling
Møteleder under årsmøtet: Halvard
Referent under årsmøtet: Anne Sissel
Fremlegging av regnskap og budsjett: Christian.
Halvard lager et forslag til styrets årsberetning etter å ha fått
oversendt tidligere årsberetninger fra Tone.
Stein ordner med mat til årsmøtet.
Stein og Øystein kjøper inn vin til årsmøtet (vinflasker med
skrukork).
Anne og Anne Sissel kjøper inn mineralvann/vann (4 kasser med
store flasker) og CB-øl (2 kasser).
Sykehussaken
 Tone har fått flere gode tilbakemeldinger på ”synspunkt”-innlegget
over en hel side i Fædrelandsvennen.
Spesielt får VAL ros for å legge vekt på kvalitet og
pasientsikkerhet.
 Representanter fra VAL-styret har hatt møte med Agderbenken på
Stortinget. Flere av stortingspolitikerne uttrykte støtte til VALstyret for sine synspunkter i sykehussaken og vedrørende fordeling
av stillingshjemler i Helse-Sør-Øst. Møtet er også blitt omtalt på
nettsiden til Fædrelandsvennen.
 Vi må jobbe videre med sykehussaken og ikke si oss fornøyd med
det vi har oppnådd så langt:
Forsøke å få til et diskusjonsmøte med Aust-Agder Legeforening,
for eksempel i Grimstad/Lillesand medio august -2010. Tone
skriver et brev til Aust-Agder Legeforening. Bodil Åsvang Olsen
er en sentral person i Aust-Agder Legeforening.
Kari Henriksen og de andre politikerne på Agderbenken inviteres
som gjester til årsmøtet, når vi vet hvem som sier ja til å være
foredragsholdere. Ansvar: Tone
VAL-nytt
 Det har nå kommet inn en del stoff slik at det snart bør være mulig
å utgi et nytt nummer.
 Tone skriver et innlegg som leder av VAL.
 Stein prøver å få noen til å skrive om, og oversende bilder fra, en
begivenhetsrik tur for flere leger i Vest-Agder til Guatemala nylig.
 Stein oversender et bidrag til ”vitsestafetten”.
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Øystein snakker med Ove Austgulen om en presentasjon av et nytt
kirurgi-tilbud i Sørlandsparken.
 Anmodning til styremedlemmene om å forsøke å få noe bidrag fra
legemiddelfirma gjennom legemiddel-reklame i VAL-nytt.
Høringer
Helsedirektoratets forslag til endring av eksisterende
turnuslegeordning ble diskutert i styremøtet.
Forståelse for at det må foretas en omlegging av dagens turnuslegeordning, men noe ulike synspunkter på hvordan dette problemet bør
løses.
Det ble vedtatt at vi ikke avgir noen felles høringsuttalelse til
Legeforeningen angående dette forslaget.
Reiseregning styremøte april 2010
Torstein har oversendt skjema fra Legeforeningen, som man bør bruke
ved anmodning om dekning av reiseregninger/honorar og lignende.
Størrelsen på egenandelen ved styremøteturen til Istanbul bestemmes
ved neste styremøte.
Diverse
 Styrets leder (Tone) frikjøpes med et årlig honorar på inntil kr.
60 000 pr. år. Arbeidsbelastningen for styreleder er betydelig.
Frikjøp av styreleder ble bestemt allerede ved styremøte
19.08.2009. Tone sender ”regning” til Christian for perioden frem
til nå.
 Med-Hum er støttet med kr. 3000,- fra Vest-Agder Legeforening
under årsmøtet i Legeforeningen.
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