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Innkalt Funksjon  Forening Presens X /Forfall 0 
Stein Helge Tingvoll Hansen  leder OLF På facetime 
Tor Inge Kristianslund  Kasserer årsmøtevalgt AF X 
Oda Hammerstad  Styremedlem årsmøtevalgt YLF X 
Sigurd Breder * vara årsmøtevalgt YLF  Ute  
Eivind Westrum Aabel   Styremedlem YLF 0 
Birger Olsen  Styremedlem PSL 0 
Karianne Aasen -   Styremedlem NAMF 0 
Siw O. Fosheim  Styremedlem ALF X 
Håvard Olsen Styremedlem LSA 0 
Jens Mørch   Sekretær -  vara årsmøtevalgt LSA X 
 
*: Erstatter for Sigurd Breder blir antagelig bestemt først ved valg neste årsmøte.  
 
 

Saksliste/Referat  for styremøte 25.september 2018 Bruflat 
Møtet avholdt i  Etnedals kliss nye lege-lokaler på Bruflat, med en omvisning og 

 nydelig  bevertning besørget av lokal produsent Graner Mat.  
 

Styret er beslutningsdyktig 5/9 ved at leder  deltar på Facetime. 
Styrevedtak står i kursiv. 

 
1. Godkjenning av referat styremøte 16.juni 

Godkjent. 
2. Forslag om utnevne Håvard Olsen som støttekollega i kollegial støttegruppe, 

beslutning av styret. 
Styret i OLF gir sin tilslutning til oppnevning av HO som støttekollega. 
 

3. Videre planlegging av 2018, høstmøte.  
Tema : «Fastlegeordningen under press.» 
Fredag:  Edutainment:   Utfordrer noen fra Almenlegeforeningen.. og/ eller 
Sentralstyret             Siw følger opp.. 
Lørdag:   Panel sammensetning:  forsalg - 
 Marit Tuv – kommunelege – usikkert   Alf Ursin - turnuskoordinator:  Ja.   
Trude Basso /sykehuslege: nei    ALIS-ansvarlig: ? 
 
Fra saksliste – info fra leder: . 

i. Jørgen Skavlan kunne ikke 
ii. Styret allmennlegeforeningen, svar utbes  

b. Dato, 16. og 17. november på Pellestova 
i. Kulturelt innslag, Skansaar kunne ikke 

Alternativ:  Camilla Granlien – folkesanger.  
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ii. Ad måltid og alkoholservering.  –  OLF dekker intill 3 enheter alkohol til 
maten fordelt på:   
 - aperitiff – hvit  til forrett, og rød/brunt skummende til hovedrett. 
 
 
 

4. Høringer: 
Høringssvar sendes Stein Helge som sender videre til  dNLF.  

a. Forslag til endring i smittervernloven. Frist 19.10.18 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-om-endringer-
i-smittevernloven/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvar:  Jens M.  

b. Veileder i vurdering av leger i spesialisering. Frist 28.09.18 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/veileder-i-vurdering-av-
leger-i-spesialisering/hoeringsgrunnlag/ 
Ansvar :  Siw 
 

5. Fellesmøte med Hedmark legeforening 8.novmeber på Lier Gård. 
  a:  Stein Helge  drøfter med leder  HeLF om temaer.   Viktig at vi utvikler synergien mellom 
foreningene  - selv om vi beholder struktur  som lokal foreninger knyttet ti l det som utgjorde  
de respektive fylker.  JM reflekter over at det kan oppfattes  defensivt, å opprettholde navn 
som  ikke lenger skal være i bruk.   -  eksempelvis  kalle det  Innlandet legeforening avd. vest 
(tidligere Oppland legeforening ) , og Innlandet legeforening  avd.  øst. (tidl Hedmark 
Legeforening) . Men vi lar saken bero inntil videre.   
 

6. Eventuelt 
a. Jens  orientere om utfordringer med  stadig utsettelser av utbygging med  Gjøvik 

Interkommunale Legevakt. Det er vedvarende svært utfordrende arbeidsforhold for 
leger og personale,  og store problemer med plass og kapasitet, som lenge har vært 
på grensen til uforsvarlighe. Planer som var  vedtatt tidligere, og oppnådd enighet om 
framdrift , er påvirket av stadig nye krav fra SI-G, som medfører  bl.a en  betydelig økt 
kostnadsramme for kommunene.  OLF  avgir en uttalelse rettet til  vertskommune 
Gjøvik, der vi uttrykker bekymring for  forsvarlighet, kollegers arbeidsforhold og  
generell pasientsikkerhet.    
 

7. Neste styremøte 
a. Onsdag 17.10.18  kl 18:00   Lasse liten  

Ansatterepresentant i styret SI: Jørgen Hurum inviteres 
 

 
 
Møtet avsluttet  kl 20:30.  
 
Referent : Jens A. Mørch 

	


