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Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 


• Tid: Tirsdag 22.04.2014 klokka 18.00 
• Sted: Radisson Blu Lillehammer Hotell 



1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
19.03.2014. 

Godkjent. 



2. Årsmøtet 4. juni 
Sted: Viken folkehøyskole, Gjøvik  

kl. 18-1900  Årsmøtesaker 

kl. 19-1945 Nasjonal sykehusplan v/ Kari Sollien og Christian Grimsgaard 

kl. 1945  Kulturelt innslag 

kl. 2000  Middag 

  

Praktiske gjøremål 

1.  Matbestilling. Styret ber Oda S. Hammerstad ta ansvar for dette. 

2. Kari Sollien og Christian Grimsgaard. 10-12 minutter hver, tid til debatt er 
viktig. Inger Kragh Nyhus holder kontakten. 

3. Kulturelt innslag er i dag avtalt med Trygve Ravnefjell. Jens A. Mørch. 

4. Regnskap/budsjett/revisorberetning. Legges fram i styremøte 12.05. Odd 
Gunnar Heitun. 

5. Årsmelding. Må foreligge til styremøte 12.05. Bente Westrum oversender 
årsmøtegodkjent årsmelding 2013 til Inger Kragh Nyhus, som sender den ut til 
de som må bidra med oppdatering i de enkelte avsnitt.  

6. Ordstyrer/dirigent. Siw O. Fosheim har sendt forespørsel på epost i dag.  

  

3. Ilsetra 
1. Inger Kragh Nyhus har bestilt Ilsetra til høstseminar og høstfest 21.-22.11.14. 

2. Ida Marie Ringerud har takket ja til å være kåsør fredag kveld. Arbeidstittel er 
«Framtidas legerolle». Inger Kragh Nyhus holder kontakten.  

3. Tema lørdag. Styret foreslår å ha «Avtalespesialistenes rolle» som hovedtema. 
Hvordan bruker vi dem? Hva er framtida der? Avtalespesialister, regionale 
helsepolitikere og fagdirektør fra SI kan være aktuelle å invitere. Styret ber Odd 
Gunnar Heitun lage et forslag til neste styremøte.  
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Tilstede 
• Inger Kragh Nyhus 
• Siw O. Fosheim 
• Jens A. Mørch 
• Espen Nordheim 
• Bente Westrum 

Forfall 
• Oda S. Hammerstad 
• Bård Husteli 
• Odd Gunnar Heitun 
• Øyvind H. Lie 
• Stein-Helge H. Tingvoll 
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4. Kurs for lokallagsledere 
Legeforeningen inviterer til seminar for lokalforeningene 28. og 29. august på 
Gardermoen. 

Vi kan melde på leder, eventuelt stedfortreder, og en ekstra deltaker om vi ønsker. Det 
tas opp igjen på neste styremøte om vi har noen som kan delta.  



5. Gjennomgang av møteplasser 
1. Styremøte med adm. dir. Morten Lang- Ree og prosjektdirektør Roger Jenssen 

12.02.2014. 

2. Møte med Fylkesutvalget i Oppland 25.03.14. Fra styret deltok Inger Kragh 
Nyhus, Odd Gunnar Heitun og Jens A. Mørch. 

3. Møte med samarbeidsorganet/styringsgruppa for Valdres lokalmedisinske senter 
07.04.14. Fra styret deltok Inger Kragh Nyhus, Siw O. Fosheim og Jens A. Mørch. 

Inger Kragh Nyhus har laget en oppsummering som er sendt ut som medlemsbrev. 
Denne informasjonen er også tilgjengelig på vår nettside. 

3 hovedpunkter har vært viktige 
• Å få til en utredning av flere sykehusalternativer enn hovedsykehus kontra 0-

alternativet 
• Konsekvenser for det totale helsetjenestetilbudet til befolkningen må 

utredes. Samfunnsanalysen er for snever. 
• Å få fram forskjellen mellom spesialisthelsetjeneste og 

primærhelsetjeneste. Lokalmedisinske sentra er bra, men ikke et sykehus. 


Styret mener vi framover skal fortsette dialogen på aktuelle møteplasser, være 
årvåkne i prosessen og fortsette å stille spørsmål, faglig og fagpolitisk. Nasjonal 
sykehusplan er tema i forbindelse med årsmøte og vi forventer innspill fra 
årsmøtedeltakerne.   

6. Eventuelt 
Arild Tandberg har informert leder om at han må trekke seg fra sitt verv som 
varamedlem i styret av helsemessige årsaker. 

Øyvind H. Lie har bedt seg fritatt for sitt verv som styremedlem på grunn av 
endringer i arbeidssituasjonen.  Vara Oda S. Hammerstad går inn som fast medlem.  

Siw O. Fosheim foreslo Valdres LMS som årsmøtearena i 2015. Resten av styret bifalt 
dette. 

Neste styremøte er mandag 12.05.2014 kl. 1800 på Quality Hotel Strand Gjøvik. 
Bente Westrum bestiller.  

  


Møtet ble avsluttet kl. 2005 



Bente Westrum, sekretær  
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