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Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 06.01.14 kl 17:30  
Sted: Rica Ishavshotell.  
 
 
Tilstede: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Louise Carlsen (Nmf), Dag Malm 
(Psl), Karsten Kehlet, Anton Giæver (Af) (på tlf under sak 3 og 4/14), Elisabeth Olstad.  
 
Meldte frafall: Ingemar Rödin, Leni Hassfjord, Glenn Stamnes-Larsen  
 
Sak 1/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 28.11.13 
  

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra møtet 28.11.13 ble godkjent. 
 
 
Sak 2/14 Orienteringssaker (faste saker merket *) 

• Turnustjenesten – Leni, Louise 
o Det ble skrevet artikkel i siste utgave av Skalpellen angående 

ansettelseskriterier som har skapt en del positiv debatt.  
• UNN – Glenn, Leni og Jo-Endre 

o LUO-evaluering 
 En del endringer på gang, se siste Skalpellen. Trolig 

etablering av ny indremedisinsk avdeling for å kompensere 
for tidligere sengekutt.  

• Møteplan 2014* 
o 6. januar  
o 12. februar 
o 18. mars 
o 29. april 
o 13. evt 20. juni – inkl Årsmøte 

• Samhandling – Anton, Karsten, Knut-Ivar 
• Turnustjenesten. Ulike kriterier fra sykehus til sykehus, og til kommuner; 

dette må følges nøye. Bekymring rundt gruppen studenter som ikke får 
turnus og må vente år (etter år.)  

• Regionsutvalget 2013 – 2015 – Jo-Endre   
o Første RU møte planlegges til feb 2014. Representasjonen ble 

diskutert, og leder diskuterer videre med lederne av Nordland og 
Finnmark legeforeninger medio januar.  

• Økonomi* – Dag 
o Reklame på hjemmesiden 2014; Dag jobber med dette opp mot 

DNB i første omgang.  
o Arbeidet med å få kontroll på økonomien ser ut til å fungere, men 

for tidlig å konkludere. 
• Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth 

o Evaluering 5 – 2013 
• Hjemmesiden* - Jo-Endre  
• Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle  



o Det er omtrent 20% som har gjennomført sykemeldingskurset for 
leger, frist er nå utsatt med et halvt år.  

 
Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.    

 
Sak 3/14 Valg av nestleder 

Karsten Kehlet har bedt om avløsning fra nestledervervet.  
Leder har pratet med aktuelle kandidater i styret og Knut-Ivar Berglund ønsker 
å ta på seg vervet.  

 
Vedtak: Knut-Ivar Berglund velges enstemmig til nestleder i perioden frem til 
1. september 2015.  

 
 
Sak 4/14 Kurshåndtering – Troms legeforening – Anton og Dag 
 

Styret vedtok i forrige møte å utarbeide rutiner for arrangering av kurs i Troms 
legeforenings regi. Anton og Dag fikk oppdraget med å forfatte et foreløpig 
utkast. Styret gjennomgikk den generelle kursveilederen fra Dnlf sentralt, de 
veiledende honorarsatser mv.  
 
Anton la frem notat med forslag til kurshåndteringsrutiner. Notatet ble 
diskutert og endringer foreslått.  

 
Vedtak: Notatet til Anton tas til etterretning, med de endringene som ble tatt 
opp i styremøtet. Prosessen inkludert notat sluttføres i neste styremøte.  

 
Sak 5/14 Den store legefesten 2014 Leni 
 

Antallet påmeldte har nå nådd 200, og festen blir en realitet. Festkomiteen 
jobber med planleggingen, og de er så vidt vi forstår i rute. Desto flere 
påmeldte – desto bedre fest – så alle oppfordres til å rekruttere videre!  

 
Vedtak: Saken tas til orientering.  

 
Sak 6/14 Skalpellen – 1/2014 Elisabeth og Jo-Endre 
  
  Neste utsendelse medio februar 2014. Forslag til tekster mottas.  
 Kronikk? Styret diskuterte muligheten for å utgi Skalpellen oftere og da med 

færre tekster i hver utgave.  
 
  Vedtak: 

Ny utgave av Skalpellen utgis rundt medio februar. Hele styret må bidra med 
tekster eller forslag til skribenter, til Elisabeth og Jo-Endre.   

 
Sak 7/14  Høring - landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske 

debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker Jo-Endre 
 
” Organisasjonsleddene inviteres til å foreslå tema/vinkling for den 
helsepolitiske debatten og saker til Sak 9 Aktuelle saker på årets 



landsstyremøte. 
 
Legeforeningens landsstyremøte er et av de viktigste utstillingsvinduer for 
Legeforeningens politikk. Her sluttføres og/eller forankres viktige saker og 
strategiske prosesser i Legeforeningens høyeste organ og vi får oftest god 
dekning i media. 
 
Sentralstyret ønsker at den helsepolitiske debatten skal engasjere flest mulig 
gjennom at tema for debatten har bred forankring blant våre medlemmer.” 
 
Høringsfrist 02.02.14 
 
Vedtak:  
Styret diskuterer mulige tema, og ”Ledelse av Helseforetakene, hva skal til for 
at dette skal bli bedre?” kom opp som forslag.   
Styret behandler saken pr. email frem til høringsfristen, med mål om å avgi 
uttalelse.  
 

Sak 8/14  Høring –forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Jo-Endre, 
Knut-Ivar og Elisabeth  
 
Høringsfrist 20.02.14 

   
Vedtak:  
Styret diskuterte de etiske sidene ved å bruke avdødes journal til forskning 
eller kvalitetssikring uten mulighet for pasientens samtykke. Styret skal se 
videre på dette. Troms legeforening utarbeider et høringssvar innen 
høringsfristen.  
 

Sak 9/14  Høring – endring i forskrift om medisinsk utstyr Jo-Endre, Glenn 
 
Høringsfrist 01.02.14 

   
Vedtak:  
Avgir ikke høringssvar.  
 

Sak 10/14  Høring – forsknings- og innovasjonsstrategi for hele helse- og 
omsorgssektoren HelseOmsorg21 Jo-Endre, Knut-Ivar, Karsten, Louise 
 
Høringsfrist 29.12.13 

 
Vedtak:  
Økt satsning på forskning innen allmennmedisin bør belyses sterkere. 
Høringsfristen var kort og er utgått, og styret vurderer på epost om det er mulig 
å avgi et kort høringssvar.  
 

Sak 11/14  Høring – Landsstyremøtet 2014 – innmelding av lovsaker 
 
Frist for innmelding av lovsaker til ordinært Landsstyremøte 20. – 22. mai 
2014 er 20. januar, se vedlegg.  



Vedtak: 
Styret avgir ikke høringssvar.  

 
Sak 12/14  Eventuelt 
 
  Ingen saker  
  
 
Tromsø, 24. januar 2013 
 
Jo-Endre Midtbu (sign.)      Louise Carlsen (sign.) 
 
 
 


