
   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 27.02.12 kl. 17.30. 
Sted: Sjøgata 31-33  
 
Tilstede:  
Ruben Berntzen, Hanne Frøyshov, Karsten Kehlet, Anton Giæver, Jo-Endre Midtbu, Yngve 
Figenschau, Dag Malm, Ingemar Rödin, Terese Folgerø, Erik Krogstad 
 
Meldte forfall: Beate Alexandersen, Geir Ivar Elgjo 
 
Terese Folgerø opplyste om at hun etter mange år i Tromsø har bestemt seg for å flytte tilbake 
til hjembyen Bergen. Hun går dermed ut av styret i Troms legeforening etter dette møtet. 
Hennes vara, Erik Krogstad fra Målselv, trer inn som styrerepresentant fra LSA i neste møte. 
Troms legeforening takker Terese for hennes sterke engasjement for pasienter og helsetjeneste 
i landsdelen over mange år, og ikke minst hennes uredde og klarsynte deltagelse i den 
offentlige debatt. Erik Krogstad var observatør på dagens møte. 
 
 
Sak 10/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 26.01.2012.  

  
Vedtak: Innkalling og saksliste til dette møtet samt referat fra styremøtet 
26.01.12, ble godkjent.  

 
 
Sak 11/12 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• Info UNN 
• UNNs styre – Hanne 
• Regionsutvalgsmøte 12.04.12 
• LiB – Jo-Endre og Ruben  
• Konferanse om samhandling og fastlegeforskriften 10.02.12 – Karsten 
• Kurs i styrearbeid 15.02.12 – Hanne 
• Kursaktiviteten - Anton 

o L-26403 
o Akuttmedisinkurs for allmennleger 7. - 8. juni 2012 
o Vårkurset i Harstad 7. – 8. juni 2012 
o deltager.no 
Se eventuelt.  

• Samhandlingsformen, avtale 4 Ø-hjelpsplasser i kommunene – Hanne 
• Møteplan* 

o Neste møte 11.04.12 kl 11:00 – 18:00 
o 15.05.12 kl 17:30  
o 15.06.12 kl 13 – 16 
o Årsmøte 15.06.12 kl 17:30 

• Analytics Troms legeforening* 
• DiN* 
• Dnlf-info* 
• SS-møte* 



• Økonomi* - Dag 
o Regnskap 2011 

 Foreløpige prognoser tilsier et driftsunderskudd på rundt 200 
000 kr i 2011, mot 261 000 i 2010. 

• Hjemmesiden*  
o Ny hjemmeside februar 2012 

• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden* - Alle  
 

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering. Se ellers under eventuelt.  
  

Sak 12/12 Planer for Troms legeforening – diskusjon  
• Arbeidsform 

o Årshjul? 
o Informasjonshåndtering 

• Medlemstilbud 
o Elf avd Troms 
o Høstmøte – vintermøte 
o 17. Mai? Juletrefest? 
o Debatter? 
o Annet? 

 
Vedtak: Utsettes til neste møte.  

 
Sak 13/12 Årsmøte 2012 

Forslag til dato: 8. juni 2012. Sted. Temaforedrag? Innkalling. Frister. 
   

Vedtak: Opprettholder tradisjonen om medlemsmøte med påfølgende middag. 
Dato fastsettes til 15.06.12. Utlyses i DiN. Videre arbeid med plan for årsmøte 
inkl årsmøteprogram utarbeides frem til og på neste styremøte 11.04.12.  
 

Sak 14/12 Søknad om støtte til prosjektreise Argentina 
   

 Vedtak: Troms legeforeningen ser det som positivt at studenter skriver 
reisebrev som f.eks kan trykkes i Doktor i Nord eller tilbyr et foredrag fra 
reisen som gir andre ett innblikk i hva man har opplevd. På prinsipielt grunnlag 
ser ikke Troms legeforening å kunne gi økonomisk støtte til reiser i forbindelse 
med enkeltstudenters reise på 2. studieår, og må dessverre avslå søknaden. 
Studentene tilskrives.  

  
 
Sak 15/12 Styremøte 11. april 

Det er behov for et heldagsmøte hvor vi får litt mer tid til å diskutere saker, bli 
bedre kjent, ta stilling til langsiktige saker, hva ønsker vi å jobbe med, evaluere 
arbeidsform, økonomi etc 
 
Vedtak: 
Styremøte 11. april blir et heldagsmøte kl 11:00 – 18:00, med lunsj på 
Aunegården.  
Kl 18:30 inviteres alle medlemmer til foredraget ”Gudestoffet TILLIT – Leger 
på flukt, fra seg selv?” v/Per Fugelli på Clarion Hotell Bryggen.  



Kl 20:00 Middag; medlemmene betaler selv. Leder ordner middagsreservasjon 
osv.  
  

Sak 16/12 Doktor i Nord 
   

Vedtak: 
  Styret opprettholder sitt vedtak fra møtet 26.01.12 som lød: 

” Styret i TLF har følgende intensjoner for forhandlingene om avtale vedr DiN: 
 
• TLF ønsker at utgiftene ved DiN reduseres 
• TLF ønsker en endring av innhold til mer fagpolitisk stoff og artikler 

skrevet av medlemmene  
• TLF ønsker klare og likeverdige avtaler for DiN 
• Alle fylkesforeningene skal ha full innsikt i budsjett og regnskap  
• TLF mener det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en modell slik 

dette ble spesifisert i leders notat av 18. januar 2012  
• TLF ønsker en ny og revidert avtale omkring finansiering og redaksjonelt 

ansvar/bidrag i DiN, som bygger på punktene over 
• Leder får fortsatt mandat til å forhandle frem ny avtale basert på disse 

forutsetningene” 
 

Styret presiserer at Troms legeforening ønsker å kontinuere DiN i samarbeid 
med NLF og FLF. 
 
Styret ber om at leder tar initiativ til et nytt møte med redaktørene med mål om 
å komme frem til en avtale om økonomi og redaksjonell profil. 

 
Sak 17/12 Geir Ivars innspill til langsiktige saker – diskusjon 

• Legge bedre til rette for at norske leger i utlandet skal kunne returnere til 
Norge. 

• Bekjempelse av byråkratiet innen norsk helsevesen, og spesielt problemet 
med hvorledes leger i stadig mindre grad finnes i viktige lederstillinger.  

• Et oppgjør med Den Store Norske Løgnen: "Norge har verdens beste 
helsevesen". 

Viser for øvrig til Geir Ivars e-post av 24. august 2012 
 
Vedtak: Saken utsettes.  
 

Sak 18/12 Innkomne høringssaker 
• Evalueringsrapport av ordningen om behandlingsreiser til utlandet, mottatt 

09.02.12. Frist 06.03.12 
• Kreft-, kirurgi, og transplantasjonsklinikken OUS sitt forslag til 

forskningsstrategi og handlingsplan, mottatt 09.02.12. Frist 22.02.12 
• Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid, mottatt 

09.02.12 med høringsfrist 21.03.12 
• Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre, 

mottatt 09.02.12 med høringsfrist 21.03.12 
• ”Når døden tjener livet – et forslag til nye lover om transplantasjon, 

obduksjon og avgivelse av lik” mottatt 25.01.12, med høringsfrist 19.03.12 



• Nytt kodeverk for laboratorietjenestene mottatt 15.02.12 med høringsfrist 
06.03.12.  

 
Vedtak: 
Karsten Kehlet ser gjennom statusrapporten om helse- og omsorgsarbeidet til 
eldre, og foreslår kortfattet høringssvar på e-post hvis det anses hensiktsmessig.  
 
Erik Krogstad ser gjennom statusrapporten om forebyggende helsearbeid, og 
foreslår kortfattet høringssvar på e-post hvis det anses hensiktsmessig.  
 
Yngve Figenschau ser gjennom høringen om nytt kodeverk for 
laboratorietjenestene, og foreslår kortfattet høringssvar på e-post hvis det anses 
hensiktsmessig.  
 
Hanne Frøyshov ser gjennom høringen om forslaget fra Yngre legers forening 
om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser §5, og foreslår 
kortfattet høringssvar på e-post hvis det anses hensiktsmessig. 
 
Ingemar Rödin  ser gjennom høringen om forslaget opprettelse av 
kompetanseområdet i allergologi, og foreslår kortfattet høringssvar på e-post 
hvis det anses hensiktsmessig. 
 
For øvrig angis ikke høringssvar.  
 

Sak 19/12 Supplering – kurskomite Troms legeforening 
   

Dagens komite består av Anton Giæver (leder), Sigrid Hensrud og Sirin 
Johansen. Forrige styremøte bestemte å utvide komiteen med tre medlemmer.  
 
Forslag til vedtak: 
Ny kurskomite gjeldende til 01.09.13 

• Anton Giæver (leder)  
• Sigrid Hensrud  
• Sirin Johansen  
• Ingemar Rödin  
• Kristoffer Lassen 
• Elisabeth Skogheim 

 
 
  
Sak 20/12 Eventuelt 
 
 Kursaktivitet 
 Vedtak: Troms legeforening tar arrangøransvaret av vårkurset for 

allmennleger i Harstad 7. – 8. juni og for akuttmedisinkurset for allmennleger i 
Tromsø 7. og 8. juni, og tar risikoen for et eventuelt underskudd hvis så skulle 
oppstå. Anton Giæver utarbeider snarlig informasjon om kursene som kan 
publiseres i kommende Doktor i Nord, på hjemmesiden, i kurskatalogen m.v. 
Anton Giæver sjekker ut status for allmennlegenes Grunnkurs D, som 
arrangeres i Tromsø.  



 
  Nettsiden 
 Vedtak: Web-redaktør Kevin Varughese har gjort en god jobb med 

hjemmesiden. Leder får mandat til å avtale kompensasjon for redaktørjobben. 
Alle bes legge ut bilde av seg selv på egen profil på ”min side,” og ellers se på 
hjemmesiden og komme med innspill til forbedringer i siden til Hanne 
Frøyshov som er styrets kontaktperson opp mot web-redaktør.  

 
 
 
 
Jo-Endre Midtbu (sign.)    Hanne Frøyshov (sign.) 
Leder       Referent 
 


