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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 30.10.12 kl. 18.00. 
Sted: Sjøgata 31-33/Tromsø Event.  
 
Tilstede:  
Hanne Frøyshov (sekretær), Karsten Kehlet (nestleder), Geir Ivar Elgjo (Of), Erik Krogstad 
(Lsa), Oxana Fagertun (Ylf), Anton Giæver (Af), Jo-Endre Midtbu (leder), Yngve Figenschau 
(Lvs), Ingemar Rödin (Namf), Dag Malm (Psl/kasserer, deltok i sak 54/2012) 
 
Meldte forfall: Cecilie Hartvig (Nmf) 
 
Sak 51/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 19.09.2012. 
 

Vedtak: Innkalling, saksliste til dette møtet og referat fra styremøtet og 
årsmøtet 19.09.2012 ble godkjent. 

 
Sak 52/12 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• ”Hurtigruteseminaret 2012” – evaluering 
o Nyttig kurs, men få vanlige tillitsvalgte fra Troms (utenom styret).  
o Vedr et eventuelt nytt kurs diskuterte styret ulike avveininger ift 

reisetid, utgifter og hvorvidt kurset gir god anledning for våre 
tillitsvalgte å være med.  

• Fastlegelisten.no, møtet i Tromsø  
• Turnustjenesten – status oktober 2012  

o Info om prosess rundt trekning eller søknad til turnusstart 15.02.13 
• UNN  

o Mediaoppslag UNN okt 2012  
o Kutt i legeressurser  

 Legearbeidstid ble kuttet i 2009 (2t/uke per lege) 
 Det utredes nå om det er mulig å kutte på ny i legelønn 

(stillinger, vaktordninger, arbeidstid, UTA) for å sikre 
økonomisk balanse. Viktig at det må være klart samsvar 
mellom oppgaver og ressurser, og den tjenesten som 
sykehuset mener å tilby til befolkningen.   

o Nedleggelse av sengeposter  
 Sparing av utgifter for å sikre økonomisk balanse. Uttrykt 

bekymring for prosessen og pasienttilbud. 
• Elf Troms – møte 20.9 – evaluering 

o Vellykket første møte og interesse for videre møter, neste planlagt 
til 29.11.12 

• IA-arbeidet  
• Samhandlingsreformen snart ett år  

o Foreløpig ser ting ut til å gå rimelig ok. Utskrivningsklare pasienter 
er redusert. Foreløpig ikke fullgode alternativer i mange kommuner, 
og dette må følges tett.  

• Møteplan* 
o 29. november  



• DiN – 3/2012  
• Hjemmesiden*  
• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden* - Alle  

 
Vedtak:  
Orienteringssakene tas til orientering.    

 
Sak 53/12 DiN 4-2012  
  
 Vedtak:  

Ulike forslag til artikler i neste nummer ble diskutert, og oppgaver ble fordelt. 
    
Sak 54/12 Avklaring med Nordland og Finnmark vedr DiNs fremtid 
 

Budsjett 2013 avsetter 50 000 kr til medlemsblad eller annen medlemsinfo.  
Det har vært diskusjoner med NLF og FLF om man kunne få til en omforent 
løsning sammen som sikret økonomien, f.eks ved å få økonomisk støtte 
eksternt (Helse-Nord). Dette har ikke ført frem. Saken diskuteres i lys av 
diskusjonen som har pågått mellom de tre fylkesforeningene, vårt styrevedtak 
16/12 og etterfølgende styrevedtak gjennom året, årsmøtets vedtak og vedtatt 
budsjett for 2013.  

 
Vedtak:  
Det vises til styrets forutsetninger for samarbeid om Doktor i Nord gitt i 
styresak 16/2012, og årsmøtesak 5 og 7 i 2012, samt den kontinuerlige 
dialogen mellom de tre fylkesforeningene. Dialogen om en omforent løsning 
for fortsatt drift av medlemsbladet har dessverre ikke ført frem. Troms 
legeforening vil derfor avvikle samarbeidet om felles medlemsblad, med 
virkning fra 1. januar 2013.  
 
Enstemmig vedtatt 

 
 
Sak 55/12 Videre plan for arbeidet med medlemsinformasjon opp mot det vedtatte  
  budsjettet 
   

Se sak 48/12. Avhengig av resultatet av avklaringen vedr DiN, har vi startet 
kommunikasjon med Presens markedskommunikasjon. Se vedlagt Powerpoint 
og pristilbud. Leder orienterer. 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppa gis i mandat å slutte avtale med Presens 
markedskommunikasjon eller annen tjenesteleverandør ila kort tid, mtp 
oppstart januar 2013. Ingemar sjekker ut med Troms produkt. Arbeidsgruppa 
skal først jobbe konkret med hvordan første nummer skal se ut (lay-out, 
tilknytning til hjemmesiden, rapportering, sideantall etc) og deretter drive 
gjennom produksjonen av første infoblad. Hanne, Ingemar, Karsten, Dag, Jo-
Endre og Cecilie utgjør arbeidsgruppa i første omgang.  
 
 



Sak 56/12 Høring – ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer - høringsfrist 
25.11.12. 

 
Gode IKT-systemer for leger er viktig, og vi griper muligheten til å påvirke. Se 
vedlegg.  
 
Vedtak: 
Styret beslutter å avgi høringssvar innen fristen. Leder utarbeider et forslag til 
høringssvar fra Troms legeforening som deretter saksbehandles mellom 
medlemmene på e-post.  
 

 
Sak 57/12 Reklamering på hjemmesiden – Dag 
 

Leder i forhandlinger med ny bedrift som ønsker å reklamere på hjemmesiden.  
 
Vedtak:  
Styret var fornøyd med å få ny reklame på plass, til en akseptabel pris. 

 
Sak 58/12  Søknad om støtte til lege – og tannlegestudentenes juleball 2012  
    

Vedtak:  
Søknaden innvilges med kr 6 000 under den forutsetning at studentene skriver 
en sides artikkel (inkl bilde) om juleballet og dennes historie, og at de også 
søker støtte til ballet hos Tannlegeforeningen.  

 
Sak 59/12  Enhetlig håndtering av søknader om økonomisk støtte fra studentene i Tromsø 
 

Troms legeforeningen budsjetterer med 25 000 kr i samlet årlig støtte til 
studentene. Individuelle søknader støttes ikke. Vi har tidligere diskutert 
behovet for en forhåndsvurdering fra Nmf-representanten vedr hva vi skal 
støtte. Bør dette formaliseres?  
 
Saken utsatt til neste møte. 

 
Sak 60/12  Aktiviteter høsten 2012 – Jo-Endre  
 
  Vedtak:  

Styret støtter Elfs medlemskveld 29. november inkl julemiddag med delvis 
finansiering fra Troms legeforening. Oppfordres til å knytte seg til Elf sentralt. 
Ingvard Wilhelmsen er i Tromsø på annet oppdrag 22. november. Ingemar tar 
kontakt med han og prøver å få til en forelesning for medlemmene i samme 
seanse enten 21. eller 22. november.  

 
 
 
Tromsø 2. november 2012  
 
Jo-Endre Midtbu (sign.)   Hanne Frøyshov (sign.)  
Leder      Referent 


