
x   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 14.06.13 kl 13:00 – 15:30 
Sted: Rica Ishavshotell.  
 
 
Tilstede: Jo-Endre Midtbu (leder), Erik Krogstad (Lsa), Yngve Figenschau (Lvs), Cecilie 
Hartvig (Nmf), Dag Malm (Psl/kasserer), Hanne Frøyshov (sekretær). 
 
Meldte forfall: Geir Ivar Elgjo (Of), Ingemar Rödin (Namf), Karsten Kehlet (nestleder), 
Anton Giæver (Af) og Kjersti Hervik (Ylf).  
 
Sak 55/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 14.05.13 
 
  Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra møtet 14.05.13 ble godkjent. 
 
 
Sak 56/13 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• Turnustjenesten  
o Diskusjon omkring kriterier for ansettelse og måten det er gjort på i 

de forskjellige sykehus. 
o Det ble presisert at Legeforeningen må følge opp studenter som 

ikke får turnus ved første søknad, og se på hvordan ansettelsene har 
vært gjort.  

• UNN  
o Arb tilsyn – tj plangjennomgang – konklusjoner  
o Nedleggelse av sengeplasser/avd  

• Møteplan 2013* 
o 24. januar 
o 19. februar 
o 4. april 
o 14. mai 
o 14. juni (styremøte og årsmøte) Styremøte kl 13 – Årsmøte kl 17:00 
o Høsten 2013 

• Info møte i arb gruppe om søknad til turnus i UNN  
• Status Hurtigruteseminaret 17. – 18. sept 2013  
• Økonomi* – status  
• Skalpellen*  
• Hjemmesiden*  
• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden* - Alle  

 
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.    

 
 
 
 
 
 



Sak 57/13 Skalpellen: 3 – 2013   
 
 Temaforslag for høstens neste utgave. Her må alle være kreative!  Cecilie 

samler inn gode forslag!  
 
 Vedtak: Styret samler inn forslag og innslag til neste nummer som planlegges 

utgitt månedskiftet sept/okt 2013 og deretter et nummer før jul. Alle 
styremedlemmene oppfordres til å være aktive. Dem som avbildes i bladet bør 
navngis. Tidligere nummer må være lett tilgjengelige på hjemmesiden. 

  
 
Sak 58/13  Landsstyremøte 2013    
  
 Leder redegjorde for Landsstyremøtet 2013, og eventuelle oppfølgingspunkter 

for Troms legeforening. 
 

- Kontingentøkning til rettshjelpsordningen for leger 
o TLF hadde fremmet forslag om tilleggskontingent på 200 pr 

medlem for rettshjelpsfond sentralt i Legeforeningen, slik at flere 
kunne få mulighet for hjelp ved behov, dette gikk ikke gjennom på 
Landsstyremøtet. TLF kan ta saken videre gjennom langsiktig 
arbeid frem mot neste landsstyremøte. 

- Dedikert rådgivning av leger som er ledere i JA-avd 
o Dette har legeforeningen et arbeid med allerede. 

- Reservasjonsrett 
o Referert vedr diskusjonen og vedtaket. 

- Snarlig satsning på bedre arb vilkår for nyetablerte allmennleger 
o Dette ble et eget kulepunkt i prinsipp og arbeids-programmet til 

Legeforeningen 
 
  Vedtak: Saken med tilhørende informasjon ble tatt til orientering. 
  Styret vil følge opp aktuelle saker til høsten. 
 
Sak 59/13 Møteplan høsten 2013 
 

• Er det aktuelt å gjennomføre et hyggelig styremøteseminar i forkant av 
”Hurtigruteseminaret 2013” som avholdes i Trondheim 17. – 18. 
september? Det er i så fall en forutsetning at så godt som alle kan delta 
på hele seminaret ble foreslått. 

o Styremøte i Tromsø 16.09.13 og deretter samlet reise til 
seminaret i Trondheim ble foreslått 

• Resten av høsten 2013 
o Slutten av oktober 
o Slutten av november/beg av desember  

 
Vedtak:  Første møte etter sommeren ble satt til 16.09.13 i Tromsø. Styret 

reiser neste dag til ”Hurtigruteseminaret i Trondheim.”  
Videre møteplan for høsten 2013 fastsettes i dette møtet. 

 
 



 
 
Sak 60/13 Årsmøte 2013  
 

Lars Nesje foreslås til møteleder. Ivar Aaraas foreslås til leder av 
valgkomiteen. Hanne Frøyshov foreslås til referent. 
Se vedlagt revisorgodkjent regnskap etc. Budsjettet 2014 budsjetterer med et 
underskudd på 84 500 kr, og forutsetter en videreføring av tilleggskontingent 
på kr 200.  
 
- Møteleder/referent  
- Årlig melding  

o Tilbakemelding fra medlemmene på Skalpellen 
- Regnskap/budsjett/økonomi  

o Budsjett 2014 forutsetter fortsatt årsmøtebestemt tilleggskontingent 
på kr 200 per medlem som foreslås av styret i møtet  

- Årets Tromsdoktor 
o Anne Hensrud ble i forrige styremøte valgt, og dette presenteres i 

Årsmøtet.  
- Valg  

o 2 årsmøtevalgte medlemmer og leder skal velges. Foreningene 
velger sine representanter før september. 

o Ivar Aaraas leder av valgkomiteen 
- Redegjørelse for den helsepolitiske situasjonen 

o Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold  
- Årsmøtedebatt / årsmøteseminar 

o Hver av innlederne får cirka 15 min 
o Trond Bratland, Ivar Halvorsen, Nina Tangnæs Grønvold og Ann 

Trude Notø 
o 30 min diskusjon 

- Middag på De fire roser 
o Ca kl. 21.00 

 
Vedtak: Årsmøtet og seminaret gjennomføres som planlagt 
 

Sak 61/13  Aktiviteter høsten 2013  
 
  Hvilke medlemsaktiviteter kan vi planlegge for høsten 2013?  
  Debatt? Kurs? Kveldsseminar?  
 
  Forslag som kom opp i møtet:  

Samfunnsaktuelt tema sammen med NMF 
Kveldsmøte med innledning tilsvarende det vi har hatt 2 ganger i 2012. 

 
Vedtak: Styret planlegger et samfunnsaktuelt tema sammen med NMF slik 
man arrangerte debatten om reservasjonsrett. For øvrig bør styret få til minst ett 
kveldsmøte for alle leger for øvrig. God innspill mottas med takk!  

 
 
 



 
 
Sak 62/13 Forhandlinger 2013 
 

Det er forhandlinger i både Stat, kommune og Spekterområdet. Bistandsfrist 
for Spekter/UNN er 14.6. Troms legeforening har et overordnet ansvar for å 
koordinere forhandlingsaktiviteten i fylket. Det bes om at de ulike 
yrkesforeningsrepresentantene redegjør for status i sitt område.  
 
Vedtak: Styret ble orientert om forhandlingene i UNN som er avsluttet.  

 
Sak 63/13 Styreevaluering  
 

En styreperiode er snart over; en ny erfaring for oss alle. Det kan være nyttig 
og lærerikt å diskutere litt hvordan vi fungerer og om jeg eller vi kan gjøre noe 
bedre. Innspill mottas med takk!:)  
 
Saken ble utsatt.  

 
Sak 64/13  Eventuelt  
   

• Tillitsvalgte inn i OSO (Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og 
kommunene). OSO UNN har ikke tillitsvalgte fra kommunene i sitt 
organ. Dette er i strid med enigheten mellom KS og organisasjonene, 
og en forutsetning for gode løsninger.  

 
Vedtak: TLF utarbeider et brev til OSO og ber om representasjon fra ansatte i  
UNN og fra kommunene, inn i OSO.   

   
 
 
 

Tromsø, 22. juli 2013  
 

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


