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Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

REFERAT STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 23.09.14 kl 18:30
Sted: Rica Ishavshotell
Tisltede: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Dag Malm (Psl), Leni Hassfjord (Ylf),
Louise Carlsen (Nmf), Ingemar Rödin (Namf), Karsten Kehlet, Anton Giæver (Af), Gro Østli
Eilertsen (Lvs).
Meldte forfall: Ulla Dorte Mathisen (Of), Elisabeth Olstad
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Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 25.08.14
Vedtak: Innkalling, saksliste ble godkjent. Referat fra møtet
25.08.14 ble godkjent.
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Orienteringssaker (faste saker merket *)
• UNN
– Brudd i hovedtariffoppgjøret – forberedelser til streik.
o Frist for megling er 24.september, planlegging av
konfliktberedskap er startet.
o UNN er ikke tatt ut i første stadium av en evt. streik.
– Dialogmøter med direktøren
– Nytt fra UNN
o ABP
o Midlertidig stopp i kurs for Lis
o Avviksrapportering og rutiner for dette ble diskutert
o Medarbeiderundersøkelse høsten 2014
• Møteplan 2014*
o 6. januar
o 12. februar
o 18. mars
o 29. april
o 27.mai
o 17. juni
o 20. juni – Årsmøte
o 25. august
o 23. september
o 14. oktober?
o 26. november
o 6. januar?
• Hurtigruteseminaret 2014 14. – 16. oktober 2014 Joe
• Lokalforeningskurs sykehustillitsvalgte 16. – 18. oktober 2014 – Leni
• Møte med kurskoordinator UiT – Joe
Det er ny kurskoordinator ved UiT (Ingrid Hemmingsen) som er positiv
og kan benyttes
• Økonomi* – Dag
• Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth

•
•

Hjemmesiden* - Jo-Endre
Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle
o LVS orienterte om lokale lønnsforhandlinger ved UiT

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.
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Skalpellen 3 – 2014
Tekster til Skalpellen ble gjennomgått.
Vedtak: Styret arbeider med å ferdigstille tekster til neste utgave av
Skalpellen. Styret oppfordres til å skrive om aktuelle saker av interesse for
medlemmene.
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Høring – evaluering av EAT-samarbeidet
EAT-konferansen ble gjennomført for første gang i mai 2014, med
Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner.
Sentralstyret var delt i spørsmålet om Legeforeningen burde være strategisk
samarbeidspartner, og vedtaket i januar 2014 ble gjort med seks mot tre
stemmer. Sentralstyret besluttet samtidig at erfaringene som strategisk partner
skal evalueres før videre deltagelse vurderes. Landsstyret drøftet
Legeforeningens rolle som strategisk partner under gjennomgang av
årsmeldingen for 2013, og besluttet enstemmig at evaluering av
Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner i EAT-forum skal sendes på
høring i organisasjonen. Det er derfor lagt opp til en bred høring i
organisasjonen om hvordan Legeforeningens samarbeid med EAT skal være
fremover. Følgende alternativer er mulige:
1. Legeforeningen vil fortsette som strategisk partner ett år til
2. Legeforeningen vil være samarbeidspart uten finansiell støtte (på
linje med Nasjonalt folkehelseinstitutt)
3. Legeforeningen trekker seg helt ut av EAT-samarbeidet
Styret diskuterer saken, og hadde noe delte meninger. Det er et dilemma i
forhold til samarbeid med kommersielle aktører av ulik art. Bruken av
medlemskontingent til dette ble kritisert.
Vedtak:
Styret besluttet å gå for alternativ 3 i Dnlfs fremstilling, mot to stemmer.
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Kurs i Troms legeforening.
Det planlegges kurs i:
• Ultralyd for ikke-radiologer (modul 1),
o Tentativ dato i febrer/mars
• Akuttkurs for allmennleger?

•
•
•
•

Småkirurgi og behandling av enkle brudd?
Rus – psykiatri – samarbeid med Fylkesmannen?
Smittevern – samarbeid med Fylkesmannen?
Normaltariff, skatt og regnskap
o Lørdag 22.november på Radisson Blu

Kursene opp mot Fylkesmannen blir neppe aktuelle i første omgang.
Vedtak:
De respektive kurskomiteer fortsetter arbeidet med ferdigstilling av kurs, i
første omgang kurset om normaltariff , skatt og regnskap, og dernest kurset om
UL for ikke-radiologer.
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Planlegging av høsten 2014
Forslag til program for høsten diskuteres videre fra forrige styremøte.
Arena for sosiale/kollegiale tiltak diskuteres etter oppfordring fra årsmøtet,
styret skal se nærmere på muligheten for å arrangere sosiale kvelder på
månedlig basis.
Vedtak: Styret arbeider aktivt videre med aktivitetsplanlegging frem til neste
styremøte. Mulighet for samarbeid med Nmf vedr Trond-Viggo Torgersen, og
leder undersøker dette nærmere.
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Søknad om økonomisk støtte til medisinerstudentenes juleball.
Det søkes i år om et bidrag på kr 8 000,- til årets juleball for
medisinerstudentene.
Vedtak:
Styret innvilger en underskuddsgaranti på inntil 8 000 kr mot overlevert
regnskap.
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Eventuelt
Endelig høringssvar vedrørende spesialitets struktur.
Utkastet til høringssvar som er utformet siste dager ble diskutert og besluttet
sendt slik det nå foreligger.
Lokalforeningstilhørighet for legene i Narvik
Legetillitsvalgt ved UNN-Narvik (i Nordland) har sendt henvendelse til Troms
legeforening med spørsmål om det er mulig å tilhøre Troms legeforening da de
har faglig, kollegial og tillitsvalgttilhørighet til UNN som ellers tilhører Troms
legeforening. Leder har undersøkt saken, og en eventuell prosess med
overgang av medlemmer mellom lokalforeninger pga foretaksstrukturen er
mulig, men komplisert og må i så fall vedtas av Sentralstyret. Troms

legeforening stiller seg meget positive til forslaget, og vil diskutere videre med
legene i Narvik mtp en eventuell sak opp mot Nordland legeforening.
Nyhetsartikkel i avisa nordland
Det fremkommer av nyhetssak på NRK Nordlands nettutgave 22.09.2014 at
Nordlandssykehuset HF har et omfattende rekurtteringsprosjekt for å hente
spanske leger til sykehuset. Troms legeforening tilskriver Nordland
legeforening med spørsmål om de har hatt saken til behandling, og der vi
problematiserer fremtidig legeoverskudd, presset arbeidsmarked for turnus og
LIS leger, språk/kommunikasjon, kulturforskjeller og ”brain drainage”.
Tromsø, 8. oktober 2014
Jo-Endre Midtbu
Leder (sign.)

Louise Carlsen
Referent (sign.)

