Til styret

Oslo 15. januar 2015

REFERAT STYREMØTE I LSA
Onsdag 14. januar 2015
klokken 10.00-15.00
Legenes Hus
Oslo
Tilstede:
Kirsten Toft (leder, via webkamera), Ole Johan Bakken, Barbro E. Kvaal, Toril
Hagerup-Jenssen, Inger J. O. Williams, Egil Bjørløw, Meera P. Grepp, Karin Rønning
Sekretariatet: Anita Fagersand (sekretær)

Sak 01/15 Referat fra styremøte 22. november 2014
Vedtak: referatet godkjennes uten merknad
Sak 02/15 Nytt fra styret
Egil:

Intet nytt

Toril:

Aktiv innen Abortklagenemnda

Inger:

Utfordringer for medlemmene ved fylkes- og
kommunesammenslåinger – viktig at LSA er synlige for egne
medlemmer i disse prosessene.

Barbro:

Sluttet som fengselslege etter 22 år, men fortsetter med
legemiddelopplæring for fengselsansatte.

Meera:

Er med i en gruppe ang psykologi i folkehelsearbeidet i regi av Dnlf.
Opplæring for 5. års medisinstudenter innen samfunnsmedisin

Ole Johan: Takstsystemet og samhandlingsreformen. Skal være med i drøftinger
mellom HOD og Dnlf ang antall innbyggere pr fastlege før påske.
Karin:

Ebola – stille før stormen... eller ikke? Planene er utarbeidet innen
helse, informasjon, mv. Opprettet gruppe som kan kalles ut ved behov i
små kommuner uten egen beredskap. Det er besluttet å for første gang

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid LSA • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10

ta i mot en ebola-pasient som ikke har behandlingstilbud i eget land
Sak 03/15 Høringssak angående valg av president og medlemmer til sentralstyret i Den
norske legeforening
Saken ble diskutert og arbeides videre med. Frist for innspill er 18. april.
Sak 04/15 Kravsinvitasjon KS
Styret v/Kirsten og Anita lager en Questback for å få inn bakgrunnstall fra
medlemmene. Stille spørsmål angående beredskapsordningen i Oslo kommune
Sak 05/15 Kravsinvitasjon Stat
Seniorpolitikk – kunne tilby medlemmer over 62 år mindre krevende stillinger men
beholde lønn
Sak 06/15 Kravsinvitasjon Oslo
Stille spørsmål angående beredskapsordningen i Oslo kommune
Sak 07/15 Kravsinvitasjon Spekter Helse
Ingen kommentar
Sak 08/15 B-Sak fra medlem
XXX
Sak 09/15 Årsmøtet. Egil orienterer om prosess og status så langt
Årsmøtet avholdes 01.-02. september 2015 på Solastrand hotell. Det er satt av 70
rom, det er plass til 100 deltakere. Programkomiteen består av Hans Petter Torvik,
Inger Marie Fossum og Egil og LSA-styret kom med mange forslag til tema.
Programmet skal være klart til utsendelse før påske.
Sak 10/15 Fyrbøteren og Fakkelbæreren.
Karin hadde fått inn forslag til utforming/logo til begge prisene og delte ut disse.
Egil foreslo å ha kun en pris, noe som resten av styret var enig i. Det ble enighet
om å få forslag på diplom og plakett med Fakkelbæreren-logoen. Karin tar dette
videre.
Sak 11/15 Aktuelle høringer
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15.01
15.02
12.02
19.02
14.04
14.02
23.02
22.01
23.02
16.01

Nasjonal beredskapsplan mot ebola – Karin
Helsekrav til førerrett – Egil
Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014:10 – Egil
Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer
og avhengighet – Meera
Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og
sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim – Kirsten
Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor
sykehus – Ole Johan
Landsstyremøte 2015 – frist for innmelding av ordinære saker – Ole Johan
Veileder for rusmestringsenhetene – Toril og Barbro
NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og
likeverd – Toril
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten – Inger
og Meera

Sak 12/15 Eventuelt
Møtekalender:
Tirsdag 17.03.15 kl. 12.30 – Oslo
Tirsdag 05.05.15 kl. 12.30 – Oslo
Tirsdag 09.- 10.06.15 – Kristiansand

Referat
Anita Fagersand
sekretær LSA
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