Til styret

Oslo 12. mai 2015

REFERAT STYREMØTE I LSA
Tirsdag 05. mai 2015
klokken 12.30-17.00
Legenes Hus, Oslo
Tilstede: Kirsten Toft (leder), Ole Johan Bakken, Toril Hagerup-Jenssen, Inger J. O.
Williams, Karin Rønning, Barbro E. Kvaal, Meera P. Grepp
Fravær: Egil Bjørløw
Sekretariatet: Anita Fagersand (sekretær)

Sak 19/15 Referat fra styremøte 17. mars 2015
Vedtak: referatet godkjennes uten merknad
Sak 20/15 Nytt fra styret
Kirsten:

Utfordringer rundt legevaktsformidlingsavtalen mellom Helgeland
sykehus og de tilhørende kommuner.
Toril:
Hatt kontakt med tidligere arbeidsgiver
Meera:
- Utfordringer rundt samhandlingsreformen og sykehusenes praksis
med å skrive ut pasienter for tidlig.
- KS – Styringsdata – mer fokus på pasienttilfredshet
Ole Johan: Deltatt på AFs landsmøte, tariffkonferanse, og møte med dept. om
fastleger.
Praksiskomp. – moms? JA og skatteetaten er uenige. Økning av PK
avventes.
Barbro:
Nytt sykehus åpnet – det er også nedsatt samarbeidsutvalg med
sykehuset og kommunene i Østfold med faste møter.
Samfunnsmedisinsk beredskapsordning snart på plass
Østfold er på Helsenett. Helsehus m/legevakt på kveldstid
Kommuneoverlegefellesskap – setter opp et mandat
Inger:
Tilsyn med kommunale legevakter i Trondheim – dårlig resultat
Laber aktivitet i LSA Trøndelag. Inger skal ha et møte med
valgkomiteen for å se om man kan få opp aktivitetsnivået
Karin:
Kunnskapssenteret skal flyttes til instituttet (?)
Instituttet under omstilling/omorganisering fra 5 til 4 områder og skal
ikke lenger drive med utdanning
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Vaktordning for smittevernleger
Nordisk gruppe nedsatt – diplomkurs smittevern fjernes.
Sak 21/15 Endring av LSAs vedtekter
Etter ny gjennomgang i styret ble det besluttet at Anita tar forslaget videre til JAavdelingen for juridisk gjennomgang.
Sak 22/15 Årsmøtet. Oppdatering ved Egil
Egil var ikke til stede men Kristen hadde vært i kontakt med han. Hun leste opp en
epost utsendt av Henning (NORSAM). Det er lagt opp til start 01. september kl.
10.00 – årsmøte og årsmøtemiddag på kvelden og fortsetter 02. september kl.
09.00. LSA synes foredragsoverskriftene var unødig tunge og Kirsten melder dette
tilbake. Tar også med innspill på at «vandringene» bør kanskje reduseres noe.
Sak 23/15 Årsberetning
Kristen sender fjorårets årsberetning til Anita for oppdateringer før neste
styremøte. Anita går igjennom referatene fra 2014 og lager en oversikt over saker
LSA har behandlet. Ole Johan lager en oversikt over høringsuttalelser og alle
oppfordres nok en gang til å lage en tekst over egen aktivitet i LSA-regi for 2014
Sak 24/15 Fakkelbæreren – hvor står vi?
Vi må sette inn annonse i Tidsskriftet for å få innspill på kandidater. Det skal lages
diplom med tekst og en åpen linje til navn på mottaker. Vinneren får også et
innrammet bilde – dette holder Karin tak i. Kirsten kommer med forslag til ny tekst
til diplomet
Sak 25/15 Landsstyremøtet med valg
Kirsten orienterte – og organiserer et tlf-møte ved behov når papirene til Dnlfs
landsstyremøte er kommet
Sak 26/15 Møte i Kristiansand i juni
Samlingen starter med middag hos Toril kl. 19.00. Det er bestilt rom til alle på
Bystranda Scandic Hotell og styremøtet finner sted her 10. juni kl. 09.00 – 14.00
Sak 27/15 Aktuelle høringer
27.05 Forskrift - Faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende
midler enn alkohol - Inger
01.06 Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og
retningslinjer – Kirsten
22.05 Forslag til ny folkeregisterlov – Toril
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Forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler – Barbro
Forslag på kandidater ved valg av president og andre i Dnlf – avventer
Endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesten – Ole Johan levert
Forslag til innføring av standardiserte tobakkspakker – Ole Johan levert
Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen – Inger levert
Utkast til innspillrapport om satsingsområdet psykisk helse og rus –
Meera/Toril/Inger levert
27.05 NOU 2015:2 Å høre til – psykososialt skolemiljø – Meera og Toril
27.05
14.04
02.05
28.04
19.03
27.03

Sak 28/15 Eventuelt
Primærhelsetjenestemeldingen kommer til uken – Kristen hadde en gjennomgang.
Orienteringssaker
Møte mellom lederne i AF, NFA, NORSAM og LSA 8. april. Bakgrunn – finne
felles utfordringer, satsningsområder o.l Det var enighet om at det er nyttig med
slike samtaler
Lederutdanning – gjelder lederutdanning for primærhelsetjenesten og Kirsten
informerte.

Referat
Anita Fagersand
sekretær LSA
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