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Møterefereat styremøte 05.04.16, Skype 

 

1. Godkjenning av referat fra styremøtet 03.02.16 

2. Planlegging av årsmøtet 15.04.16:  

 Det er relativt få påmeldte til kurset i Kautiokeino, men kurset vil bli kjørt uansett. Det virker å komme 
flere til årsmøtet.  

 Presidenten, Marit Hermansen, er satt opp i programmet. Hun står fritt til å velge tema, men vil trolig 
komme inn på fremtidens sykehusstruktur da dette er høyaktuelt nå frem mot landsstyremøtet.  

 Programmet er stort sett ferdig, regnskapet er revisorgodkjent, det gjenstår årsberetning fra styret,  
kurskomiteen og kollegastøtteordningen. 

 Lena er ute i sykemelding (skiveprolaps nakke) og vi er blitt orientert av Tove at sekretariatet ikke har 
kapasitet til å hjelpe oss med kurset. Jeg kommer derfor å til å være kontaktperson for påmelding til 
kurs, middag og overnatting ifm. kurs og årsmøtet. Lena har lovet meg å gi enkel veiledning på tlf.  

 Innmeldte saker:  
 Åge Hansen meldte inn ønske uttalelse allerede ved medlemsmøtet i høst, dette ble utsatt til årsmøtet:  

 Se vedlegg. Styret er skeptisk til at FLF skulle instruere Folkehelseinstituttet i deres arbeid. Styret 
 velger å legge det fram Hansens forslag slik det foreligger og lar årsmøtet stemme for eller i mot.  
 

3. Orientering om Regionutvalg Nord 

 Utvalget har etter 4 mnd enda ikke konstituert seg da Nordland og Troms ikke blir enig om 
sammensetningen av medlemmene. Troms viktigste ankepunkt er at utvalgets sammensetning 
i altfor liten grad reflekterer helseforetakene ved at det bare er en OF og en YF repr. Troms har 
derfor meldt inn saken som landsrådssak.  

 01.04.16 Sendte NLF ut et brev/e-post hvor de erklærte at de trakk seg  fra Rergionutvalget. 
Helse Nord v/Lars Vorland var kopist på dette brevet, noe presidenten har reagert på. Marit 
Hermansen har påpekt at RU’ene er organ i DNLF og interne konflikter her ikke skal involvere 
helseregionene. Lokalforeningslederne er innkalt til mekling på Gardermoen 25.04.15. 

 For øvrig har RU’ets viktigste oppgaver har vært ivaretatt, hovedsakelig av u.t. , men med god 
støtte av lederne i NLF og TLF. Det viktigste vi har gjort er innspill til Kvinsland-utvalget og 
innlegget vårt ble beskrevet som  "Friskt, inspirerende og tydelig”.  

 
4. Høringer:  

Utkast til høringssvar: Regionutvalgenes sammensetning  

Styret ferdigbehandler utkastet som foreligger til høringssvar fra FLF. 

5. FLF forsøker seg som helsepolitisk aktør:  
 Det har nesten vært utelukkende positiv tilbakemelding på at vi gikk ut i fylkesmedia (NRK, FD, 
 Altaposten) og orienterte om at legene i Finnmark er enige i "sykehussaken”. Erfaringen tilsier at styret 
 ikke skal ha vegring for å ta en helsepolitisk rolle. Presseomtaler imf. vår pressemelding 

 
http://www.ifinnmark.no/alta/hammerfest/helsevesen/finnmark-legeforening-alta-sitt-vedtak-om-
sykehusutredning-ma-stanses/s/5-81-217037 

 
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2016/03/02/Utredning-kan-ramme-nærsykehus-og-folket-
12229628.ece 

 
http://www.altaposten.no/meninger/2016/03/04/Det-skumle-faktagrunnlaget-12237806.ece 

 
Hilsen Paul Olav Røsbø 
Kautokeino 15.02.16 
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