Referat fra styremøte i VAL
Istanbul 30.4.10
Tilstede: Anne Sissel Sørensen, Tone Haaversen-Westhassel Hüschens, Christian Stremme,
Per Monstad, Halvard Dovland, Anne Bendvold, Stein Stokke, Torstein Seip Johnsen og
Øystein Vidar Hansen.
1. Godkjennelse av referat fra styremøte 17.03.2010.
Referat fra styremøte 17.03.2010 ble gjennomgått og godkjent med 1 presisering:
Sak 20/10: Støttekollegaene skal ikke ha en representant i VAL-styret, men en
av medlemmene i styret skal være kontaktperson for støttekollegagruppen.
Denne kontaktpersonen er Anne Bendvold
Godkjente referater fra styremøter legges ut på nettet dersom det ikke er kommet noen
innvendinger innen 1 uke. Tone gir beskjed til Torstein når referatene kan legges ut på
VAL-siden.
2. Sykehussaken (Ett nytt sykehus på Agder) og fordeling av stillingshjemler i Helse
Sør-Øst
En vesentlig del av styremøtet ble brukt til diskusjon vedrørende dette tema.
Konklusjoner fra diskusjonen:
Det bør lages en kronikk/sak/artikkel i Fædrelandsvennen og Agderposten der
styrets synspunkter kommer frem.
Per har laget et forslag til en sak på dette. Dette er et godt utgangspunkt.
Stein sender E-post til Per med sine synspunkter.
Det bør være et summary/”highlights” på konklusjonen.
Per lager skrivet ferdig.
Vi må prøve å få media/journalister på banen.
Vi prøver å få til et møte med Agderbenken på Stortinget og Helseministeren.
Aktuelle møtedatoer er tirsdag, 01.06.2010 og tirsdag, 08.06.2010.
Halvard kontakter Kari Henriksen for å avtale et møte.
Fra VAL møter Tone, Halvard, Per og Stein.
Dersom det ikke lar seg gjøre med et møte en av de to nevnte datoer,
må møtet utsettes til etter sommerferien.
Det bør sendes et brev til Helse-Sør-Øst om fordeling av stillingshjemler.
Brevet som tidligere er sendt Helse- og Omsorgsdepartementet vedr.
dette, er utgangspunktet.
Sendes til Adm. Direktør Bente Mikkelsen.
Sendes fra leder i VAL.
Be om svar innen 3 uker.
For øvrig kan følgende synspunkter/momenter fra diskusjonen nevnes:
- Vi må legge vekt på faglige argumenter.
- Sløsing med behandlingsmessige krefter/ressurser ved å ha 2 sykehus, bør
komme frem. Vi bør utfordre politikerne på Agder-benken vedr. dette.
- Vi ønsker ett nytt sykehus med akseptable reisetider.
- Målet må være å få et flertall av legene på Agder til å samarbeide om et
felles fremstøt mot ledelsen i Helse Sør-Øst.
- Sannsynligvis har vi støtte blant sykehuslegene for ett felles sykehus, men
legene ”våger ikke si dette offentlige”.
- Vi må være forberedt på kritikk på våre synspunkter
- Agder må stå sammen for ikke å miste ressurser til sentrale Østlandet
- Dagens ”funksjonsfordelingsmodell” mellom Kristiansand og Arendal er
ødeleggende.

-

Ett sykehus vil virke samlende
Vi må unngå å miste kompetanse til sentrale Østlandet.
Enighet om at vi faglig og ressursmessig har en god sak med mange
gode argumenter for vår anbefaling.

3. Legevaktsorganisering
Stein informerte om ordningen i Arendal, som har sitt utgangspunkt i sykehuset, og
som synes å være velfungerende.
Geografisk inndeling av legevakter i Vest-Agder er ikke godt ivaretatt.
Faglig organisering er heller ikke godt nok ivaretatt.
Legene i kommunene rundt Kristiansand har liten påvirkning på Legevakten i
Kristiansand.
Det faglige bør vektlegges mer.
Det mangler en god sentral forskrift.
Diskusjon om styret i VAL skal gjøre noe, og om vi kan gjøre noe, vedrørende
legevaktsorganiseringer i Agder på det nåværende tidspunkt.
Enighet om at vi ikke gjør noe videre med denne saken foreløpig.
4. Kurskomité – økonomisamarbeid
Tone gir beskjed til Sissel Nilsen (sekretær i kurskomitéen) om at Sissel Nilsen
kontakter Christian direkte vedrørende denne saken.
5. Utgifter til mikrobiologiske prøver.
Anne Sissel sender sitt forslag til brev til Medisinsk Serviceklinikk, slik som det
foreligger, til Tone, som sender det videre til Medisinsk Serviceklinikk.
6. Neste ordinære styremøte
Tid og sted: Torsdag, 03.06.2010 kl. 18:00 på Røntgensenteret.
Klinikksjef Nina Hope Iversen inviteres til møtet fra kl. 18.00-18.45 vedr. saken: Ny
områdeplan for rehabilitering.
Leder av kurskomitéen og leder av støttekollegagruppen Liv Tveit Walseth inviteres
til styremøtet kl. 19.30 vedr. styrets samarbeid med kurskomité og støttekollegaene.
7. Årsmøte
Tid og sted: Strandpromenaden i Kristiansand, onsdag, 25.08.2010.
Strandpromenaden er bestilt.
Samme opplegg som tidligere med skalldyr og drikke.
Forslag til program: Sykehussaken – Hvordan få til et godt samarbeid på Agder?
Kari Henriksen inviteres til å holde et innlegg på 20-30 minutter. Halvard kontakter
Kari Henriksen vedr. dette. Journalist/media inviteres? Leder av Aust-Agder
Legeforening inviteres som observatør.
Alle medlemmer i styret i VAL, som er bosatt i Kristiansand, møter 1 time før
årsmøtet for å ”rigge til”.
Årsberetning, innkalling og saksliste må sendes ut 3 uker før årsmøtet. Dette må
diskuteres/behandles på neste styremøte. Legeforeningen sentralt er behjelpelig med
utsendelsen av årsmøtepapirene.
8. Lege – for leger.
Resultatene fra spørreundersøkelsen fra 2009 ble gjennomgått.
Leder henvender seg til Legeforeningen og melder inn ønske om kurs for ”lege for
leger”.
Stein spør en kvinnelig lege ved Vennesla Legesenter om å være med i lege for legeordningen i Kristiansands-regionen.
9. Diverse
Praksiskompensasjon for 1 dag er kr. 5500,-. Fastlønnede leger har rett på en
kompensasjon på kr. 600,- for 1 dag. Torstein sender ut et skjema (”reiseregning”)
som brukes ved anmodning om slik kompensasjon.
Egenandelen ved styremøteturen til Istanbul bestemmes på neste styremøte.
www.valnytt.no
Denne internettsiden skal være i orden om ca. 2 uker. Det vil bli sendt ut E-post når
denne siden er i orden. Brev fra styret og annet stoff kan legges ut her. Det vil bli egne
kurs-sider.

Anne Bendvold er foreløpig ikke inne i styrerommet i Vest-Agder Legeforening.
Leder ordner med dette.
Tirsdag, 04.05.2010, skal det være valg i PSL. Knut Tveit vil bli ny PSL-representant i
styret i VAL. Per møter allikevel på neste styremøte for å følge opp sykehussaken.

Øystein Vidar Hansen
Referent

