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Referat	  fra	  styremøte	  i	  Oppland	  legeforening	  
	  

• Tid: Onsdag 12.02.2014 klokka 18.00	  

• Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotel	  

	  

1. Godkjenning	  av	  referat	  fra	  forrige	  møte	  14.01.2014.	  
Godkjent med en mindre endring i sak 4. 	  

Sekretær sender referatet til ansvarlig for hjemmesida.  	  

2. Lokalmedisinske	  sentre	  (LMS)	  
Inger Kragh Nyhus refererte fra saken vedr. radiointervju på	  Østnytt 8. januar, 
påfølgende henvendelse fra og svar til ordfører Inger Torun Klosbøle, Nord-Aurdal 
kommune, og ordfører/ styremedlem i Sykehuset Innlandet HF Dag Erik Pryhn, Sel 
kommune. 	  

Vi er invitert til møte i Samarbeidsorganet/styringsgruppa for VLMS i samarbeid med SI, 
mandag 07.04.14 kl. 09-11 på	  Fagernes. 	  

Oppland Legeforening støtter opprusting av gode kommunale tilbud inklusive 
døgntilbud, men mener at det er viktig å	  få	  fram forskjellen mellom LMS og 
lokalsykehus. Det er også	  vesensforskjell mellom f.eks. Vestre Viken HF Hallingdal 
sjukestugu og et LMS. Det må	  ikke bli en oppgaveglidning mellom LMS og 
spesialisthelsetjenesten, en «1½ linje-tjeneste». 	  

Inger Kragh Nyhus, Siw O. Fosheim og Jens A. Mørch deltar på	  møtet 07.04.14. Inger 
Kragh Nyhus besvarer invitasjonen. 	  

	   	  

3. Oppfølging	  av	  medlemsmøte	  på	  Honne	  og	  svar	  fra	  adm.	  dir.	  Lang-Ree	  
Referat fra medlemsmøte og skriftlig svar fra adm. dir. i Sykehuset Innlandet HF på	  
våre spørsmål til strategiprosessen i var sendt ut i forkant av styremøtet.	  

Videre oppfølging ble diskutert. Styret mener at det er blitt helt nødvendig å	  få	  inn 
flere alternativer enn kun hovedsykehus kontra 6-sykehusmodellen i den videre 
prosessen.  For mye er ubelyst når det gjelder hvilke modeller som best kan ivareta 
pasientenes behov, gi gode pasientforløp og likeverdige helsetjenester for befolkningen 
i vårt distrikt, jfr. intensjonene for den kommende Nasjonale helse- og sykehusplan. 	  

Styret bemerker også	  at Samfunnsanalysen for et nytt felles akuttsykehus i Innlandet 
ikke har med konsekvenser for helsetjenesten utenfor SI som utredningstema. 	  

Det haster med å	  få	  dette fram, og styret diskuterte hvordan og på	  hvilke arenaer 
budskapet best kan fremmes. 	  

Odd Gunnar Heitun og Jens A. Mørch utarbeider nærmere forslag snarest. 	  

Tilstede	  
• Inger	  Kragh	  Nyhus	  

• Bård	  Husteli	  

• Odd	  Gunnar	  Heitun	  	  

• Øyvind	  H.	  Lie	  

• Stein-‐Helge	  H.	  Tingvoll	  

• Jens	  A.	  Mørch	  

• Espen	  Nordheim	  

• Bente	  Westrum	  

Forfall	  
• Siw	  O.	  Fosheim	  

• Oda	  S.	  Hammerstad	  

• Arild	  Tandberg	  
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4. Brev	  fra	  fastlege	  Alf	  Ursin	  
Alf Ursin oppfordrer styret i Oppland Legeforening til å	  jobbe for at SI-styret gjør om 
på	  sitt vedtak fra 2011 og beslutter en utredning av 3-sykehusalternativ parallelt med 
dagens utredning av kun ett hovedsykehus. 	  

Dette følges opp i sak 3.	  

	  

5. Årsmøte	  
Det er mulig at vi må	  flytte møtet fra onsdag 4.juni for å	  få	  den faglige og sosiale 
rammen rundt årsmøtet på	  plass. Aktuelt alternativ kan være onsdag 11.juni.	  

Det er gjort en foreløpig reservasjon på	  Viken Folkehøgskole, Gjøvik. 	  

Inger Kragh Nyhus jobber videre med årsmøtet.	  

	  

6. Høringer	  
1. Søknad fra Norsk selskap for Trombose og Hemostase,  frist 31.januar;  ingen 
uttalelse. 	  

2. Endring i forskrift om medisinsk utstyr, frist 1. februar; ingen uttalelse.	  

3. Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret, frist 20. 
februar; ingen uttalelse.	  

4. Landsstyremøtet 2014- innmelding av ordinære saker, frist 20.02.; ingen saker.	  

5. Høring av forslag til endringer av De etiske regler for leger, frist 1. mars; Jens A. 
Mørch. 	  

6. Intern høring –	  Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase, frist 10.03; 
Stein- Helge Tingvoll.	  

7. Høring –	  reservasjonsordning for fastleger, frist 30.03; Siw O. Fosheim.	  

8. Intern høring –	  legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen, frist 15. 
mars; Bård Husteli.	  

9. Høring –	  plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i 
regionen mot 2020, frist 18. februar; Odd Gunnar Heitun.	  

10. Intern høring- statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, frist 20.mars; Inger 
Kragh Nyhus.	  

	  

7. Eventuelt	  
Legeforeningens Regions-utvalg Sør-Øst og FTV møter HSØ	  10.03.14.  Øyvind H. Lie 
møter. 	  

Neste møte er onsdag 19.03. kl. 1800 på	  Gjøvik. Øyvind H. Lie bestiller møterom.	  

 	  

8. Samtale	  med	  ansattrepresentant	  i	  styret	  for	  SIHF	  Jørgen	  Hurum.	  

	  
	  

Møtet ble avsluttet kl. 2030	  
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Bente Westrum, sekretær  	  


