
 
 

 

ÅRSMØTE 2017 
Scandic Hotell Elgstua 

torsdag 24.august 2017 kl 18.00 

 

 
 

 

FAGLIG PROGRAM:  

 

President Marit Hermansen, Dnlf  

og adm. direktør Alice Beathe Andersgaard, SI  
    

 

 

ÅRSMØTE: 

 

Saksliste:  1. Velkommen ved leder 

  2. Godkjenning av innkalling og dagorden 

3. Valg av dirigent og referent 

  4. Styrets årsmelding sept-16 – aug-17 

  5. Rapport fra foreninger, komiteer og utvalg 

  6. Regnskap og revisjon 01.01.16 – 31.12.16 

  7. Budsjett for 2018 

  8. Innkomne saker 

  9. Valg 

  10. utdeling av Hedmark legeforenings hederspris 

 

 

ÅRSMØTEMIDDAG ca kl 2030 

 

 



Alle medlemmer i Hedmark legeforening ønskes velkommen til årsmøtet. 

Tillitsvalgte i kommuner og Sykehuset Innlandet har møteplikt til årsmøtet og 

får dekket reise- og oppholdsutgifter. Tillitsvalgte med lang reiseveg får dekket 

overnatting og evt praksiskompensasjon etter søknad. Det er reservert hotellrom 

på Scandig Hotell Elgstua, behov for overnatting meldes til leder eller på 

skjema ved påmelding.  

 

Påmelding til årsmøtet skjer på skjema på Hedmark legeforening sine nettsider:  

https://legeforeningen.no/lokal/hedmark/ 

 

Siste frist for påmelding til årsmøtemiddag er 20.august. Legeforeningen dekker 

middag for årsmøtedeltagerne.  

 

VEL MØTT! 

 

For styret i Hedmark legeforening 

 

Marte Kvittum Tangen 

leder 

leder@hedmark.legeforeningen.no 

 

 
 

4. ÅRSMELDING SEPT 2016 – AUG 2017 
 

 

Styrets sammensetning 
 

Leder:   Marte Kvittum Tangen 

 

Styremedlem:  Kristine Gaarder (nestleder)   

 

Styremedlem:  Harald Sanaker (kasserer) 

 

1. vara: Almina Vilmiene 2. vara: Yvonne Hagen 

 

Allmennlegeforeningen (Af):  Martin Chapman 

vara: Line Boym 

 

Overlegeforeningen (Of):  Per H. Christensen   

vara: Fredrik Eng 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):  Jon Iver Fougner  

mailto:leder@hedmark.legeforeningen.no


vara: Bente Bjørnhaug Pedersen  

 

Yngre legers forening (Ylf):  Per Olav Skaaret   

vara: Camilla Simonsen Lyng (til febr-17) 

 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL): Signe Eriksen  

     vara: Arne O. Ellingsson 

 

Norsk Arbeidsmedisinsk forening (Namf): Helle Laier Johnsen/ 

Cecilie Blakstad Eikenes til jan-17 

 
 

 

Representanter til Den norske legeforenings landsmøte: Marte Kvittum Tangen  

vara: Jon Iver Fougner 

 
 

Utstillingskomiteen ”Gammeldoktoren” 
 

Erik Arnesen, leder 

Hilde Nitteberg Teige 

Signy Mengshoel 

Kristen Riddervold 

Christen Ringnes  

 

Kurskomite:  
 

Kjersti Wien, leder  

 Liv Monsbakken 

 Audun Nygaard 

 Ole Kaare Lunde 

Ola Christiansen 

 

 

Valgkomite:  

 

Bror Johnstad, leder   

Thomas Risom Olsen 

Else Marie Myhrhaugen   

 

Kollegial støttegruppe:  
 

Margrethe Kjølseth, leder 

Almina Vilmiene 

Hanne Dinesen 

Magdalena Dominczak Herud 

Rolf Ottar Langen 

 

 

 



Foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen (Of) i Sykehuset Innlandet :  

Jens Chr Lauresen 

 

Foretakstillitsvalgt for Leger I Spesialisering (LIS) I Sykehuset Innlandet HF:  

Oda Solheim Hammerstad 

 

 

Hovedtillitsvalgte for Overlegeforeningen (Of):  

 

SI Hamar/Elverum:  Per H Christensen / Fredrik Eng 

SI Kongsvinger:  ? 

SI Sanderud:   Svein Martin Luth 

SI Tynset:   Jan Krzysztof Wojcik 

 

 

Hovedtillitsvalgte for Leger i spesialisering (LIS) I Sykehuset Innlandet HF:  

 

SI Hamar/Elverum:  Per Olav Skaaret / Camilla Simonsen Lyng 

SI Kongsvinger:  Øyvind M. Ottestad 

SI Sanderud:   ? 

SI Tynset:  Vegard Holmstrøm 

SI Ottestad:   Håkon Moksnes 

 

 

Tillitsvalgt for Helseavd, fylkesmannen i Hedmark: Sissel Bergaust 

 

 

 

 

 

Hovedtillitsvalgte i kommunene: 

Kommune Tillitsvalgt Kommune Tillitsvalgt 

ALVDAL Håkon Spæren 

Henningsen 

RENDALEN Linda Cathrine Brænd 

EIDSKOG Barbaros Kutzey  RINGSAKER Tommy Andreasen 

ELVERUM Tore Glad-Ørbak STANGE Sissel Vangen 

ENGERDAL Iliodine Pliadiene STOR-

ELVDAL 

Aleksander Ytredal 

FOLLDAL Barbara Inauen SØR-ODAL Gudmund Nordstrøm 

GRUE Ingeborg Scheldrup-Høie TOLGA Ingrid Løvnes Vedum 

HAMAR Tehua Michael Xu TRYSIL Johan Wictorin  

KONGSVINGER Guro Ek Skarnes TYNSET Marte Kvittum Tangen 

LØTEN Line Boym VÅLER Bo Brendstrup 

NORD-ODAL Bilal Ishaq ÅMOT Nils Bergem 

OS Ingrid Bjørshol ÅSNES Martin Chapman 

 
 

 

 

 

 



ÅRSMELDING FRA STYRET I HEDMARK LEGEFORENING:  

Ved leder Marte Kvittum Tangen 

 

Syret har i perioden avholdt 7 styremøter, hvorav ett fellesmøte med Oppland legeforening. 

Vi har hatt aktive styremøter med godt oppmøte. Vi har forsøkt å holde oss orientert om 

aktuelle saker for leger i Hedmark både lokalt og nasjonalt.  

Referat fra møtene ligger på vår hjemmeside; Hedmark legeforening hos legeforeningen.no.  

 

Vi har skrevet 7 høringsuttalelser (den siste leveres før 15.07):  

• Ledelse i primærhelsetjenesten hvor vi er positive til ledelse også i 

primærhelsetjenesten, men kommer med en del innspill til hvordan dette best skal 

organiseres.  

• Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger 

• Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske 

foreninger (FUXX) 

• Oppheving av kravet til henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til 

undersøkelse og behandling hos fysioterapeuter 

• NOU 2016-13; samvittighetsfritak i arbeidslivet 

• Rapporten fra HSØ om avtalespesialister  

Vi har dette året brukt mest tid på høringsuttalelsen om fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. 

Leder deltok i januar på SI sin årlige perspektivkonferanse på Biri med ett innlegg.  

Vi hadde lenge et mål om en felles høringsuttalelse med Oppland legeforening. Vi har hatt et 

konstruktivt og godt samarbeid, men dessverre ble vi ikke enige om innholdet i 

høringsuttalelsen. Noe av bakgrunnen for dette var resultatet av den ”quest back” 

undersøkelsen vi sendte til alle medlemmer i Hedmark og Oppland. Våre medlemmer er også 

uenige, slik at vi i Hedmark har flertall for ett felles sykehus, mens det i Oppland ikke var slik 

enighet. Resultatene av ”quest back” vil kort bli gjennomgått på årsmøtet. Vår 

høringsuttalelse er tilgjengelig på nettsiden. Vi skriver bl.a.:  
Det medisinske fag er i stadig utvikling og vi er sikre på at det i fremtida vil bli enda flere 

behandlingsmuligheter som krever samarbeid mellom ulike spesialister og stort behov for kostbart teknologisk 

utstyr. Pasientene i Hedmark og Oppland sikres best helsetjeneste ved ett felles hovedsykehus. Ved å samle 

fagmiljø vil utdanning, rekruttering og stabilisering ivaretas og det vil også gi mulighet for et forskningsmiljø. 

Ved å kunne tilby hele spesialistutdanningsløp i Innlandet vil rekruttering og stabilisering av leger sikres.  

HELF er representert i Regionutvalg Helse Sør-Øst, og leder har deltatt på alle 3 møter (møtet 

i september ble avholdt uten representasjon fra HSØ pga streiken). Aktuelle tema har vært 

organisering av avtalespesialistene, streiken, planlegging av nye sykehus, variasjon i forbruk 

av helsetjenester, økonomi, digital fornying og fryktkultur.  

 

Leder har deltatt på to lederkonferanser i regi av Dnlf, ett på Gardermoen i november sammen 

med nestleder og ett i Oslo i januar. Dette er lærerike samlinger med aktuelle tema for 

lokalforeningene og interessante diskusjoner om nasjonal helsepolitikk.  

 

Leder har i år tatt modul II kurs ”fra tillitsvalgt til leder” i regi av Dnlf. Kursene gir god 

kunnskap om tillitsvalgtarbeidet og jeg oppfordrer alle tillitsvalgte til å delta på disse kursene. 

Invitasjon til alle tillitsvalgte sendes ut fra Dnlf sentralt.  

 



Leder deltok på Landsstyret i Dnlf  i Ålesund 29.mai -1.juni 2017. Noen av de sakene som ble 

mest debattert var ledelse i primærhelsetjenesten, todelt helsevesen, kjønnskvotering ved 

opptak til medisinstudiet, fremtidens organisering av spesialisthelsetjenesten og 

arbeidslivsdebatten. HELF gratulerer Marit Hermansen med gjenvalg som president for Dnlf 

2017-2019.  

 

Styret har fortsatt sitt engasjement for lokalisering og organisering av avtalespesialisthjemler i 

Hedmark.  

 

På styremøtet i november var Torkel Bache invitert for å informere om ELF (Eldre Legers 

Forening). Alle leger over 65 år kan bli medlemmer. ELF har ca 560 medlemmer og avholder 

regelmessig møter. Styret oppfordrer alle medlemmer som er aktuelle til å melde seg inn.  

Kurskomiteleder Kjersti Wien deltok på styremøtet i mars. Kurskomiteen og styret arrangerer 

i oktober for første gang HEDMARKSEMINARET i Trysil 27.-28.oktober 2017. Vi har et 

mål om å skape en hyggelig sosial arena for leger i Hedmark. Invitasjon er sendt til alle 

medlemmer. Det er begrenset antall deltakere og vi har besluttet å dekke en del av seminaret 

med midler fra HELF. Det er fortsatt noen ledige plasser, påmelding til martekt@fjellnett.no. 

9.mai arrangerte vi et medlemsmøte om streiken på Terningen Arena. President Marit 

Hermansen og jurist Jan Eikeland fra Dnlf informerte om høstens streik og ”veien videre” . 

Det var litt skuffende oppmøte, men de som deltok var engasjerte! Vi planlegger å 

gjennomføre flere medlemsmøter om aktuelle saker, og mottar gjerne innspill om tema og 

sted.  

 
 

AKTIVITETER I YRKESFORENINGENE:  

 

 
ALLMENNLEGEFORENINGEN I HEDMARK 2016/17 

Ved Martin Chapman 

 

I perioden 2016-2017 har følgende fungert som delegater til Allmennlegeforeningens 

landsråd: 

Martin Chapman 1. landsråd, leder Marte Kvittum Tangen 2. landsråd og Line Boym 3. 

landsråd.  Knut Selmer, Patric Rieman og Christen Ringnes har vært vararepresentanter. 

 

Leder i allmennlegeforeningen sitter i styret for Hedmark legeforening og har deltatt på 

møtene og i det løpende styrearbeidet i foreningen i perioden. 

 

Lederen deltok i AF’s tariffkonferanser 13. -14. oktober 2016 på Gardermoen. Der var 

fylkesrepresentantene samlet til drøfting om tarifforhandlinger og forhandlingsresultatene i 

foreningene. Det ble gitt innspill i forhold til prioriteringer ved senere forhandlinger. 

 

Landsrådene deltok på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd 26. april 2017og flere 

deltok ved Norsk forening for allmennmedisins årsmøte 27. april i Tromsø. Alle deltok også 

på Kurs i helsepolitikk for alle landsrådene den 25. april. 

 

mailto:martekt@fjellnett.no


Lederen i Allmennlegeforeningen i Hedmark er i denne 2-årsperioden valgt som regional 

representant for Allmennlegeforeningen til Landsstyret i Legeforeningen og deltok på 

Landsstyremøte i Ålesund 30. mai - 1. juni 2017. 

 

Referat fra de faglige forhandlingene ligger på Min side. Det finnes også opptak fra 

forhandlingene i år. 

 

Det opplyses at det er pliktig frammøte av tillitsvalgte til årsmøtet og at reise og eventuelt 

opphold for tillitsvalgte til årsmøtet refunderes av Hedmark legeforening. 

 

 

 

NORSK OVERLEGEFORENING (OF) ÅRSRAPPORT HAMAR- ELVERUM 

Ved Per H. Christensen, Norsk Overlegeforening ( OF) 

 

Det siste året har for Norsk overlegeforening vært relativt turbulent. Høsten 2016 startet som 

alle vet med streik og denne varte i 35 dager som da ble avblåst med tvungen lønnsnemnd. 

Det var ingen som ble tatt ut i divisjonen Hamar- Elverum, men det var 5 overleger som ble 

tatt ut på Lillehammer. Dette var ikke en streik for høyere lønn, men en streik om legenes 

arbeidsforhold. Selv om legeforeningen tapte på alle punkter i Rikslønnsnemnda er 

legeforeningen relativt godt fornøyd med streiken dette fordi man mener den vil ha en positiv 

virkning på sikt. Vi fikk god publisitet og støtte fra alle de andre forbundene. Saken skal 

videre opp i Arbeidsretten i okt/ nov 2017. Her har man større mulighet til å vinne frem. 

Forøvrig arrangerte overlegeforeningen de vanlige kurs og møter. Det ble avholdt 

ekstraordinært landsrådsmøte på Gardermoen i november, dette i etterkant av streiken. Videre 

den sedvanlige tariffkongressen på danskebåten 8.-9. februar og landsmøte og årsmøte i 

Sandefjord i april. Alle vellykkede arrangementer. 

 

Lokalt har det også vært noe mer turbulent enn tidligere år: De sakene som har opptatt 

overlegene mest er : 

 

1. ”Omstilling kort sikt”. Denne ble vedtatt på styremøte i desember måned og den vil få 

noe større konsekvenser for Oppland sykehusene enn for Hedmark sykehusene. 

Mange av de endringer som nå gjøres i Oppland er allerede gjort i Hedmark. 

Lillehammer og Gjøvik får felles direktør. Videre blir det en større samling av 

fagmiljøer, innen neurologi, kreftkirurgi, nyfødtmedisin og samling av deler av 

kardiolog (pacemaker)i. Dette skapte sterk debatt, fakkeltog  og enkelte tillitsvalgte 

valgte å skrive en kronikk .  

 

2. Nytt Mjøssykehus har kun delvis skapt engasjement, dette fordi de fleste overlegene  

føler  avmakt, det har vært så mange tidligere runder og utredninger og de fleste har 

mistet engasjementet og trua på et nytt sykehus. De fleste mener nok at en samling i 

ett Mjøssykehus vil være det beste, men det er også mange som ønsker en samling kun 

av Hamar–Elverum. Endelig vedtak skal komme november 17. 

 

 

3. Den meget dårlige økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet, eller rettere sagt for 

de somatiske sykehusene. Totalt sett gikk Sykehuset Innlandet med et lite overskudd i 

2016, men det ligger an til underskudd i 2017. Overlegene i Innlandet mener som 

mange andre at vi er underfinansierte i forhold til OUS. Divisjonen Hamar- Elverum 



og Kongsvinger  hadde et underskudd i 2016, og  så langt i 2017 er underskuddet for 

Hamar-Elverum på 6 mill kr. Eller litt over 1 % av budsjettet. Lillehammer har 18 mill 

i underskudd eller ca 4 % av budsjettet. I forkant av årets budsjett skrev de tillitsvalgte 

en bekymringsmelding over 2017 budsjettet. Mange mener at det budsjettet som det er 

langt opp til i 2017 ikke vil gi et godt nok medisinsk tilbud. Divisjonen Hamar-

Elverum har de siste 5 årene gjort kostnadsreduksjoner og inntektsøkende tiltak på 100 

mill kr. Flere mener det ikke er mulig å spare mer. 

 

4. Det nye røngten systemet for hele Helse Sør Øst hvor Sykehuset Innlandet har vært 

pilot sykehus Car stream. Dette har vist seg å være en gedigen katastrofe og 

hovedtillitsvalgt har ved flere anledninger uttalt seg i media.  

 

 

5. 31.1216 sluttet Morten Lang Ree som direktør i Sykehuset Innlandet, dette var for 

mange noe uventet  Hans etterfølger ble Alice Beate Andersgaard en velkjent person i 

SI. Gynekolog fra Gjøvik og tidligere fagdirektør i Sykehuset. Kom fra en fagdirektør 

jobb i Helse Sør Øst. Med Morten Lang Ree sin avgang forsvant dessverre møtene 

mellom tillitsvalgte og sykehusledelsen. Dette har i mange år vært veletablerte , gode 

og konstruktive møter hvor de tillitsvalgte får god kontakt med direktøren. 

 

6. Kongsvingers tilhørighet. Skal Kongsvinger forbli en del av Sykehuset Innlandet eller 

skal Kongsvinger bli en det av Ahus? De fleste tillitsvalgte i Kongsvinger regionen 

ønsker en tilhørighet til Ahus. 

 

 

7. 5. De lokale lønnsforhandlinger ble avholdt i mai måned og det ga et kronetillegg for 

overlegene på 21000 kr, dette innebærer at minstelønn for en overlege i Sykehuset 

Innlandet er på 744000 kr.  

 

Ellers takker jeg av som hovedtillitsvalgt for divisjonen Hamar Elverum etter 12 år. 

 

 

 

LEGER I SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID (LSA) HEDMARK 

 

Rapport ikke mottatt, ettersendes evt.  

 

 

NORSK ARBEIDSMEDISINSK FORENING (NAMF) HEDMARK 2016/17 

Ved Helle Laier Johnsen 

 

Undertegnede ble ved valget i 2015 valgt til vara for Cecilie Blakstad Eikenes, som da tok 

over som lokaltillitsvalgt. Cecilie Blakstad Eikenes er nå i permisjon og undertegnede er 

derfor trådt inn i hennes sted. 

 

Medlemstallet for NAMF Hedmark ligger nå på 11 medlemmer. Dette er gledelig, ikke minst 

fordi det primært skyldes at vi har fått nye, yngre kollegaer til fylket. 

 



Aktiviteten for lokaltillitsvalgt har i 2016 bestått i deltakelse på styremøtene i HELF og 

deltakelse på tillitsvalgtsamling for NAMF på Losby Gods i februar 2016. I tillegg er 

undertegnede valgt medlem av Legeforeningens Rettshjelputvalg (RHU) for 4 år fra 2015. 

 

Styret i NAMF har sentralt arbeidet med tre satsningsområder i perioden: 

 1. Styrke BHT (bedriftshelsetjenesten) og arbeidsmedisin i BHT  

- Offentlig finansiering av BHT  

- Styrke medisinskfaglig ledelse i BHT  

- Mentorordning for bedriftslegene  

- Godkjent BHT skal ha arbeidsmedisiner i minst 50 % stilling  

- Arbeidet for at bedriftsleger får spesialisere seg i arbeidsmedisin og etterutdanne seg  

- Arbeide for at bedriftene får tilgang til arbeidsmedisinsk kompetanse  
2. Utvikle arbeidsmedisin i et globalt perspektiv  

- Fortsette støtten til internasjonale prosjekter  

- Sette fokus på etikk og arbeidsmiljø i internasjonale selskaper  

- Se på arbeidsmiljøkonsekvenser av innvandring til Norge  

3. Fremme spesialiteten arbeidsmedisin  

- Følge opp arbeidsmedisinen i ny spesialitetsstruktur  

- Styrke undervisningen i arbeidsmedisin ved universitetene  

- Legge til rette for faglige arenaer  

Antall medlemmer av NAMF på landsplan har ligget på samme nivå de siste årene og teller 

ved inngangen til 2017 i alt 470 medlemmer. Det har også i 2016 vært god søkning til kurs og 

veiledningsgrupper, så rekrutteringen til arbeidsmedisinen er god. I alt 58 av de 410 ordinære 

medlemmene er under 40 år. Dette utgjør 20%.  

 

NAMF og vår fagmedisinske forening NFAM er på nett, dels på hjemmesiden til 

legeforeningen https://legeforeningen.no/yf/Norsk-arbeidsmedisinsk-forening/  men også på 

siden www.arbeidsmedisin.no og på vår Facebookside ”Norsk arbeidsmedisin”. 

Der er i 2016 utgitt fire numre av Ramazzini med følgende tema: 1. Arbeidsmedisin og jus. 2. 

Arbeidsrelatert kreft. 3. Arbeidsmiljø for helsepersonell. 4. Arbeidsmedisinsk forskning. 

Disse numrene er tilgjengelig på hjemmesiden til Norsk forening for arbeidsmedisin: 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/2016/  

 

 

 

RAPPORT FRA PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING (PSL) – 

HEDMARK 2016/2017 

Ved Signe Eriksen 

 

Det siste året har det ikke vært opprettet nye avtalehjemler i Hedmark. Hudhjemmelen på 

Elverum som ble ledig høsten 2016 ble utlyst to ganger uten kvalifiserte søkere. Hjemmelen 

er nå delt slik at 50% er flyttet til Kongsvinger og slått sammen med eksisterende 

50%hjemmel der til en 100% avtale, og den ser ut til å bli besatt i løpet av året av ny 

hudlege. Resterende 50% hudhjemmel er nå lyst ut i Elverum som en delt hjemmel med 50% 

avtalehjemmel og 50% stilling på SIE. Det er to søkere til denne delte stillingen, og dette blir 

forhåpentligvis avklart i løpet av høsten 2017.  

En gastrohjemmel på Hamar har vært utlyst i forbindelse med  at innehaver  har blitt 

pensjonist, det ser ut til at denne blir besatt  i løpet av 2017, man venter på endelig svar fra 

søker som har blitt tilbudt stillingen.  

https://legeforeningen.no/yf/Norsk-arbeidsmedisinsk-forening/
http://www.arbeidsmedisin.no/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/2016/


Det er utlyst junior/senioravtale i urologi i Moelv. denne  20% juniorstillingen er besatt.  

Junior/senioravtale  40/60 % er inngått i ØNH på Elverum i 2016.  

 

I henhold til den nye rammeavtalen for avtalepraksis skal det utarbeides samarbeidsavtaler 

mellom den enkelte avtalespesialist og lokalt HF. HSØ har ansatt en egen koordinator som 

skal bistå i dette arbeidet. Flere avdelinger /HF er i gang med dette. Det er viktig at dette er en 

avtale mellom to likeverdige parter, og kan ikke dikteres av den ene parten. Imidlertid er det 

viktig å få dette på plass, slik at avtalepraksis blir sett på som en integrert del av den 

offentlige spesialisthelsetjenesten.  I brev fra koordinator ved HSØ er det referert til vedtak i 

foretaksmøtet i HSØ 10.1.2017 der det står at det skal inngås flere avtaler med 

avtalespesialister, slik at antall avtaleårsverk i hver region i 2017 blir vesentlig høyere enn i 

2016. De regionale HF skal innenfor rammen av ny rammeavtale gjennomføre tiltak for å 

bedre samhandlingen mellom offentlige sykehus og avtalespesialister.  
 

Avtalepraksis   er i mange fagområder en effektiv  og faglig  god  spesialisthelsetjeneste , ikke 

minst  er kontinuitet en kvalitet som betyr mye for pasientene.  Det er i flere fagområder  

svært stort press på avtalespesialistene i Hedmark og det er viktig å få økt antall hjemler raskt.  

Særlig gjelder dette innenfor øyesykdommer. Ventetiden er fortsatt altfor lang for mange 

pasienter.  

 

Arbeidet med LIS i avtalepraksis går langsomt, og det har skjedd lite siste året.  Det har vært 

noen få pilotprosjekter som har fungert bra, bla i urologi Hedmark. Dette vil være et viktig 

arbeid for å rekruttere til avtalepraksis, og et viktig faglig bidrag i utdanningen av spesialister 

framover. Spesielt i forhold til rekruttering av spesialister som vil bli værende i vårt område er 

dette viktig å få på plass.  

 
 

Det har siste 2 år skjedd svært lite mht utvikling av avtalepraksis i Hedmark, og det har vært 

stor usikkerhet i forhold til hva som skal skje framover.  Helse Sør Øst  utarbeidet i 2013-

2014 en plan for opptrapping av antall avtalehjemler i  sitt område for perioden 2015-2020. 

Denne planen ble  vinteren 2015/16 "lagt på is" av den nye ledelsen i HSØ, og man startet 

arbeidet med å utarbeide en ny plan, der  det ble sagt at man ville se på totalkapasitet i hvert 

fagområde og i forhold til lokale HF, og utvikle avtalespesialistordningen i forhold til dette. 

PSL sentralt har vært representert med to medlemmer i denne gruppen, PSLs leder Sverre 

Dølvig og urolog Morten Andersen, Moelv, som er leder for samarbeidsutvalget i HSØ. 

 

Denne planen ble lagt ut på høring den 21.6.2017 med svarfrist medio august 2017. Planen 

synes på viktige områder ikke å være forenlig med det som er bestemt i den nye 

Rammeavtalen for avtalepraksis som ble forhandlet fram i 2014-15 og gjelder fra 1.1.2016. Et 

av disse områdene som er svært utfordrende i denne prosessen, er at HSØ ønsker å ”fase ut” 

avtalepraksis i flere fagområder ved naturlig opphør, de fagområder som i denne omgang  er 

foreslått utfaset er ortopedi,  rheumatologi. fysikalsk medisin, smertebehandling/anestesi, 

generell kirurgi, generell indremedisin og radiologi. Dette betyr  et vesentlig inngrep i 

forutsigbarheten som er helt avgjørende for å kunne satse på og utvikle en avtalepraksis. 

Hvilke fagområder blir foreslått utfaset i neste omgang? Så vidt undertegnende er kjent med 

foreligger det ikke lignende planer i øvrige  RHF. For mange av de fagområder som er 

foreslått, vil dette også ha stor betydning for mange pasienter med kroniske sykdommer og 

behov for oppfølging over tid. Den kontinuiteten som avtalepraksis kan tilby er en viktig 

faktor for å ivareta disse pasienten best mulig.  

HSØ ønsker også at lokale HF i mye sterkere grad skal være med på å styre tilsettinger i 

avtalehjemler, og ser ut til å  ønske flere delte hjemler mellom sykehus og avtalepraksis. Dette 



innebærer mange utfordringer i forhold til kontinuitet, drift  og  ansvar for en avtalepraksis. 

Rammeavtalen sier at 100 % avtalehjemler skal være hovedregelen, et unntak kan være 

områder der pasientgrunnlaget er for lite.  

Også innenfor psykisk helsevern er det ut fra den foreliggende planen stor usikkerhet om 

hvordan HSØ vil bedre tilgjengeligheten for pasientene til nødvendig behandling.  

 

I forbindelse med utarbeidelse av HSØ sin plan for avtalepraksis har praksiskoordinatorer for 

fastlegene i kommunene blitt spurt om i hvilke fagområder de ønsker seg bedre tilgjengelighet 

i spesialisthelsetjenesten. Svaret fra dem er at de trenger bedre tilgjengelighet  spesielt 

innenfor psykiatri, hud ,nevrologi, fysikalsk medisin, rheumatologi, og urologi, men også 

innenfor øvrige fagområder er det gitt uttrykk for at det er for lang ventetid. Flere av disse 

områdene vil HSØ avvikle i avtalepraksis.  

Planen i sin helhet er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.  Legeforeningen har  gitt 

mange kommentarer underveis uten at dette har blitt vektlagt i den foreslåtte planen, 

Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i planen. 

 

 

Øyelege  Signe Eriksen , Elverum  har vært tillitsvalgt for PSL, er medlem i styret for HELF 

som representant for PSL, og tar gjenvalg for nye 2 år.  Varatillitsvalgt har  vært  øyelege 

Arne O.Ellingsson. Tynset som ikke tar gjenvalg. Det er ikke avklart i skrivende stund hvem 

som tar over som varatillitsvalgt.  Urolog Morten Andersen har fortsatt som leder av 

samarbeidsutvalget HSØ.  

 

 

Elverum  1.7.2017  

Signe Eriksen  

tillitsvalgt PSL Hedmark  

 

 

 

YNGRE LEGERS FORENING (YLF) HEDMARK 

 

Rapport ikke mottatt, ettersendes evt.  

 

 

 

 

5. RAPPORT FRA KOMITEER OG UTVALG 
 

 

KOLLEGASTØTTE I HEDMARK v Margrethe Kjølseth 

 

Kollegial støttegruppe har i 2016 hatt kontakt med 5 kollegaer og 11 samtaler med disse 

totalt.  

 

På vegne av støttekollegaene i HELF, Margrethe Kjølseth, kollegarådgiver. 

 

 

 

 



ÅRSMELDING FOR «GAMMELDOKTOREN» 2016 – 2017 

Ved Erik Arnesen 

 

Utvalget for «Gammeldoktor»-utstillingen har i denne perioden vært: Hilde Nitteberg Teige, 

Signy Mengshoel, Kristen Riddervold, Christen Ringnes og Erik Arnesen (leder). Gunnar 

Fossaa, pensjonert apoteker, er knyttet til Utvalget og deltar i Utvalgets møter og arbeid med 

særlig oppmerksomhet for sitt fagområde. Avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen er Anno 

Museums representant i Utvalget. 

 

Utstillingen er godt besøkt. Utvalgets medlemmer har hatt flere omvisninger for spesielle 

grupper, åpne omvisninger for publikum enkelte søndager på høsten 2016 og våren 2017 og 

deltatt i arrangementet «Liv i stuene». Vi ser dette som viktig for å formidle en meget 

interessant kultur- og medisinhistorisk epoke slik den er presentert ved utstillingens tema: 

«Distriktslegens/huslegens liv og virke i tiden 1850 – 1950».  

 

Utvalgets medlemmer deltar aktivt på medisinhistoriske seminar, møter og ekskursjoner i inn- 

og utland. Utvalgets medlemmer er knyttet til «Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum», og 

«Gammeldoktor»-utstillingen markedsføres på Stiftelsens nettside www.helsehistorie.no hvor 

informasjon om «Gammeldoktoren» er lagt ut og med lenke til Glomdalsmuseets nettside. 

 

Dette året har Utvalget i samarbeid med museets bibliotekar avsluttet en opprydding i og 

registrering av «Gammeldoktoren»s boksamling slik at den nå er tilpasset utstillingens tema. 

Utvalgets medlemmer har også i denne perioden vært sterkt engasjert som medisinfaglige og 

medisinhistoriske rådgivere i museets omfattende arbeid med registrering av instrumenter og 

utstyr tilhørende «Gammeldoktoren» i museumsdatasystemet Primus og fotografering for 

overføring til nettstedet «Digitalt Museum». 

 

Den økonomiske støtte «Gammeldoktoren» får fra Hedmark legeforening, er helt avgjørende 

for det arbeid Utvalget kan gjøre for å ivareta, markedsføre og formidle utstillingens tema og 

opprettholde Utvalgets kontakter med det medisinhistoriske fagmiljø.    

 

  

Elverum, 14. juni 2017 

For Utvalget for «Gammeldoktoren» 

Erik Arnesen 

leder 

 

 

RAPPORT FRA KURSKOMITEEN I PERIODEN 1.9.2016-31.8.2017 

Ved Kjersti Wien 

 

Komiteen har i perioden bestått av: 

 

Kjersti Wien, spes.i allmennmedisin, Hamar – leder 

Ola Christiansen, seksjonsoverlege, kirurgi, avd. SI Hamar 

Liv Monsbakken, spes. i allmennmedisin, Hamar 

Audun Nygaard, allmennlege Hamar 

Ole Kåre Lunde, allmennlege Moelv 

 

http://www.helsehistorie.no/


Komiteen har hatt flere møter i samband med konkrete kurs i tillegg til uformelle kontakter 

med kolleger hele fylket angående kurs og møteserier, også med andre faggrupper enn leger.  

 

Avholdte kurs: 

Emnekurs i gynekologi for allmennleger ble avholdt på Scandic Hotell Hamar i tidsrommet 

30.-31.Mars 2017 med 53 betalende  deltakere. Kurset ga et overskudd på 58637.  

 

Planer videre: 

Det planlegges et nytt emnekurs for allmennleger på våren 2018 

Videre arrangeres grunnkurs B høsten 2017 på Geilo og det er per nå ca 50 påmeldte. 

 

Andre aktiviteter:  

 

Møteserie SI Elverum-Hamar-primærlegene 

Møteserien fortsetter med 4 årlige møter. Disse møtene har et bra besøkstall og det har blitt 

trangt i lokalene. Fornøyde allmennleger setter pris på å møte de lokale sykehusavdelingene. 

SI HF sørger for praktisk gjennomføring og enkel bevertning. Møteseriekomiteen består 

praksiskonsulentene Kristine Gaarder, Ragnhild Dybvig,  og undertegnende. Leder av 

kurskomiteen attesterer  møtedeltakelse. 

 

 

Hamar,  28.06.17 

Kjersti Wien, leder av kurskomiteen 

 

 

 

 

6. REGNSKAP OG REVISJON 01.01.16 – 31.12.16 
 

Ettersendes. 

 

7. BUDSJETT 01.01.18 – 31.12.18 
 

Budsjett for HELF 2018 ettersendes.  

 

 

 

Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren 

 

 

 

Budsjett 2018  
 

 

 

 

 Saldo 01.01.18   xxxxxxxx 

 Tilskudd fra Hedmark legeforening 35.000,00 

 Skyss utvalgsmøter o.l.       8.000,00 



 Oppgradering og utvikling      15.000,00 

 Deltagelse på ekskursjoner, seminarer   14.000,00 

 Diverse utgifter        6.000,00 

 Saldo 31.12.18      xxxxxxxx 

 Balanse               xxxxxxxx              xxxxxxxx    

 

 

 

Budsjettet er laget over samme lest som tidligere år etter drøfting på siste utvalgsmøte 

08.06.17. 

 

Budsjettet fremlegges for vedtak på Hedmark legeforenings årsmøte 24.08.17.  

 

Regnskap for 2016 ble innsendt til Hedmark legeforenings kasserer 26.01.17. 

 

 

Øvre Gimlevei 1, 2340 Løten, 12.06.17. 

 

Kristen O.Riddervold, kasserer 

 

 

 

 

Budsjett for Kurskomiteen ettersendes. 

 

 

8. INNKOMNE SAKER 
 

Ingen saker meldt inn innen fristen.  

 
 

9. VALG 
 

 

10. HEDMARK LEGEFORENINGS HEDERSPRIS  
 

Deles ut på årsmøtet 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


