Tilstede

Referat fra styremøte i Oppland
legeforening
•

Tid: Lørdag 22.11. 2014, klokka 14.00

•

Sted: Ilsetra

1. Godkjenning av referat fra forrige
møte 15.10.14
Godkjent.

•

Inger Kragh Nyhus

•

Siw O. Fosheim

•

Oda S. Hammerstad

•

Odd Gunnar Heitun

•

Bård E. Husteli

•

Jens A. Mørch

•

Kersti Styren

•

Stein-Helge H. Tingvoll

•

Bente Westrum

Forfall

2. Introduksjon av Ylfs nye
styremedlem: Kjersti Styren

Hun er for tiden turnuslege på Otta, og går inn i styret som Ylf-representant etter Espen
Nordheim.

3. Ilsetra - respons på årets gjennomføring
Mye arbeid/fram og tilbake med påmelding.
Ida Marie Ringerud («Framtidas legerolle») var bra. Maten var en annen enn det som var bestilt.
Jens A. Mørch får ros som toastmaster og møteleder.
God flyt i dag. Bedre tid en fordel. For smalt tema?
Bra at en sentral politiker (medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget) kom.
30 av 900 medlemmer møtte fram, omtrent som tidligere år, også få ledsagere. Vi ønsker å få til
bedre oppslutning.
Noen foredragsholdere/tema drar flere enn andre.
Forslag om mer bynær beliggenhet til neste år.
Arrangere seminaret en helg tidligere for å unngå julebordsesongen.
Andre fylker har valgt 1-2 samlinger årlig, utfordringene er mye det samme.
Det er sendt ut pressemelding.

4. NRK, spørreundersøkelse
A. Orientering om svar som ble gitt av leder, sendt ut til styret 10.11.
Styret i Oppland legeforening gjennomgikk saken knyttet til evt. spørreundersøkelse rettet mot
medlemmene i vårt første styremøte i høst.
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Spørreundersøkelser er i utgangspunktet vanskelige å lage - i alle fall hvis intensjonen er å få
frem nyanserte svar. Når selve spørsmålstillingene man vil ha belyst er komplekse, er det svært
vanskelig å lage enkle ja/nei spørsmål som sekundært gir et godt bilde av hva medlemmene
egentlig vil og mener.
Etter å ha gjennomdrøftet saken utførlig bestemte vi oss for ikke å lage noen
spørreundersøkelse.
B. NRK HO, innspill ved undertegnede/kommentar på SIHFs spørreundersøkelse , videreformidlet i
NRK HO 14.11.
Sentio Reseach har, på oppdrag fra Sykehuset Innlandet, spurt: I spørsmålet om framtidens
sykehustilbud i Innlandet, hva er viktigst for deg? Beliggenhet eller kvalitet?
Vår leder Inger Kragh Nyhus uttalelse ble referert, men dessverre ikke sendt i opptak.
Her er det viktig å se på hvordan spørsmålet er stilt. 70% svarer kvalitet.
Når man lager et to-delt svar, enten/eller svar – maner man frem akkurat et slikt resultat. Hvis
du ”tvinges” inn i et valg hvor det ene ekskluderer det andre – ja, da er man i dette tilfellet nødt
til å svare: kvalitet.
Alle vil selv sagt ha kvalitet i fremtidens sykehustilbud i Innlandet – ingen vil gi fra seg det.
Det betyr ikke mer enn akkurat det. Alle ønsker god kvalitet på sykehustjenestene (også i
fremtiden). Og det trengte vi ikke en spørreundersøkelse til å besvare. Vi får ingen ny eller nyttig
informasjon.
Slike spørreundersøkelser legger opp til en videre tolkning i retning av:
Folk vil ha kvalitet – spørsmålet om beliggenhet kan velges bort .
Dermed blir undersøkelsen ikke noe som åpent utforsker folkets meninger, men egentlig et
innlegg i debatten.
Denne type spørsmål gir oss faktisk ikke mulighet til å tolke noe som helst. Undersøkelsen
åpner ikke opp, den lukker igjen, legger opp til sammenhenger som ikke er der.

5. Supplering av kurskomiteen og innkjøp av PC
Forespørsel rettet til styret v/ Inger Kragh Nyhus fra Trond Karlsen, leder i kurskomiteen i
Oppland angående supplering av kurskomiteen og innkjøp av PC.
Svar gjort pr mail jfr. at leder glemte å ta det opp på styremøtet 15.10.14. Svar er sendt
Kurskomiteen fra leder 01.11.14.
Vedtak: Kurskomiteen kan kjøpe inn en PC som foreslått og ta inn et nytt medlem.

6. Årsmøte 2015
Diskusjon om tid og sted.
Det er Lillehammer-regionen som står for tur, i første halvdel av juni. Årsmøte i Valdres avventes
til 2016 siden det er noe usikkerhet om oppstart av LMS Valdres.
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7. Høringer
Ingen aktuelle høringer ligger til uttalelse pr. dato.

8. Styremøte Lillehammer 10.12.
Ansatte representantene Jørgen Hurum og Lars Olav Fjose kommer.
Fredag 21. november leverte arbeidsgruppen rapporten fra utredningsarbeidet « SI HF
Omstillingsarbeid somatikk». Alle setter seg inn i og samler inn informasjon til neste møte.
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss_/prosjekter_/omstillingsomatikk_/Sider/default.aspx

9. Orientering: Kjell Arne Bakke, Kunnskapssenteret
Læringsnotat fra Meldeordningen: Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barselstid.
Styret er enig i at dette ikke er noe vi skal ta på oss å publisere via våre medlemslister.

10.Eventuelt
Opplæring i hjemmeside i Legenes Hus 20.10.14 Inger Kragh Nyhus og Lisbeth Hellerud deltok.
Lønnsforhandlinger for sekretær tas opp i neste møte.
Inger Kragh Nyhus setter opp forslag til møteplan for våren til neste styremøte.
Neste styremøte er 10.12.14 kl. 1800, på Mølla, Lillehammer.
Vara for Stein-Helge H. Tingvoll er falt fra. Vi avventer ny vara til neste valg.

Møtet ble avsluttet kl. 1440

Bente Westrum, sekretær
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