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Referat fra styremøte i Hedmark legeforening 5.12.2019 
 
Dato: 5.12.2019 
Tid: 18:00 – 22:00 
Sted: Hjemme hos Ragnhild i Romedal 
 
Tilstede: Martin Chapman, Kristine Gaarder, Harald Sandaker, Ragnhild Dybvig, Frode Berre, Jon Iver 
Fougner, Fredrik Eng 
 
Møtet ble innledet med en enkel julemiddag. 
 
 
Saker 

57/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

58/19 Godkjenning referat fra forrige møte.   

Referatet er godkjent og ligger på nett.  

59/19 Kort evaluering av møtet med Oppland legeforening 
 
Vi mener at disse møtene har bidratt til å bevare god stemning mellom de to lokalforeningene, trass i 
uenigheter i enkeltsaker og ønsker fortsette denne kontakten.  
 
60/19 Referat fra seminar for lokalforeningsledere og regionutvalg på Gardermoen 14. og 15. 
november. Kristine og Ragnhild deltok fra oss. Momenter: 

• Alle trenger fastlegen 
• Man satser på tillitsvalgtsordningen framover 
• Egen helse - Tid til god legehverdag, ta vare på seg selv 
• Nasjonal helse og sykehusplan – sentralt er begrepet helsefellesskap 

 
42/19 Praksiskompensasjon til tillitsvalgte næringsdrivende allmennleger ved deltagelse i 
tillitsvalgtarbeid  
 
Dersom tillitsvalgte deltar i intervjuer til fastlegehjemler og deltagelse i lønnsforhandlinger er det 
lokalavdelingen som dekker utgifter og praksiskompensasjon, jf. Legeforeningens lover § 3-4-3 første 
ledd. Se https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/tillitsvalgt/temaartikler/naringsdrivende-og-
tillitsvalgt/ 
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Vedtak: Vi utbetaler i henhold til ovenstående. Tillitsvalgte sender regning til kasserer. 
Legeforeningens reiseregning brukes. Regningen må være kasserer i hende inne tre måneder.  

 
61/19 Referat fra RUSØ (Regionutvalg Sør-Øst)  
Generelt lite optimistisk stemning i på vegne av spesialisthelsetjenesten.  
 
62/19 Saker til lokalledersamling i januar 
Vi har ingen saker å melde opp.  
 
63/19 Høringer 
Grimstadutvalget; Bør flere leger utdannes i Norge? I dag utdannes 500 leger i Norge pr år, 440  
kommer til Norge fra utdanning i andre land. Man ønsker at 80 % utdannes her i landet.  
 

Vedtak: Vi vil uttale oss om denne, fristen er 20. januar. Vi avtaler pr e-post arbeidsfordeling. 
 
64/19 Facebooksiden til HELF 
Vi har en Facebook-gruppe, Legeforeningen anbefaler en Facebook-side.  
 
 Vedtak: Kristine endrer til Facebook-side. 

64/19 Andre temaer fremover 
Skal vi avholde medlemsmøte våren 2020? 
  

Vedtak: Vi avholder medlemsmøte onsdag 1. april. Sted: Scandic hotell, Hamar(?) Tema: 
pensjon fra KLP og SOP. Hva anbefales for unge leger? 
 

Skal vi avholde seminar for styret? 
 

Vedtak: Vi besøker Legeforeningen sentralt fredag – lørdag når de flytter tilbake i sine vanlige 
lokaler høsten 2020.  

 
43/19 Hedmarksseminaret 2020. Program. Underholdning. 
 
 Vedtak: Hovedtema: Etikk. Alle finner forslag til undertema til neste møte.  

38/19 Årsmøtet 2020. Avklare program 
Marit Hermansen har bekreftet at hun kommer. Ellers er ting også avklart.  

Neste møte: 
Neste møte er torsdag 30. januar 2020 i Storgata i Elverum kl. 18:00. 
 
 


