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DEN NORSKE LEGEFORENING

Arsmelding for Vest-Agder legeforening 2018

Styrets sammensetning

Årsmøtevalgt:
Ole E. Strand, leder
Anne Sissel Sørensen, nestleder
Haakon Bjurstrøm, styremedlem

Fra yrkes foreningene:
David Anand Goksem, AF
Anne Lindtner Noraas, PSL
Stephan Karsten Thomassen, Yl.F
Øystein Vidar Hansen, NAMF, kasserer
Hans Thorwild Thomassen, or
LSA og J ,VS ikke besatt

Varamedlemmer:
Ole Georg Vinorum
Ingvald Vabo

Revisor
Revisorfirma Thorbjørn Salvesen AS

WEB-ansvarlig:
Styret har erfart at det er teknisk vanskelig å legge inn dokumenter på en god måte på
hjemmesidene. Vi har derfor inngått avtale med Legeforeningens dataavdeling om at det via den
avdelingen legges ut informasjon på nettsidene etter behov.

Styremøter
Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden. Styret hadde i tillegg møtehelg i Como, Italia 5.-
7. mai. Styrereferatene er lagt ut på hjemmesidene.

Medlemsmøte
Det ble avholdt medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet 23 august 2018. Til møtet var vi så
heldige å få Helle Hedegaard Hein som foredragsholder. Hun arbeider som selvstendig forsker,
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foredragsholder. forfatter og konsulent. Hun fokuserer på ulike aspekter av motivasjon og ledelse.
Hun holdt et engasjerende foredrag om «Primadonnaen på arbeidsplassen», som vakte begeistring
hos hele 75 fremmøtte. I etterkant av årsmøtet ble det avholdt årsmøtefest for medlemmer med
ledsagere.

Medlemmer
Pr 030819 har Vest-Agder legeforening 1022 medlemmer, mot 955 pr. 290718. Disse fordeler seg
som følger: Allmennlegeforeningen 254, Leger i vitenskapelige stillinger 6, Leger i
samfunnsmedisinsk arbeid 32, Norsk arbeidsmedisinsk forening 20, Overlegeforeningen 335,
Praktiserende spesialisters landsforening 52, Yngre legers forening 334.

Møtedeltakelse
J "eder har deltatt på J "egeforeningens ledersamling og landsstyremøtet, samt Legeforeningens
seminar for lokalforeningene. På landsstyremøtet deltok også David Anand Goksem, Hans
Thorwild Thomassen og Ingvald Vabo. På landsstyremøtet 2018 bevilget Vest-Agder legeforening
kr. 10000,- til medisinstudentenes humanitære aksjon MedHum, i tillegg til kr 5000,- som tidligere
var bevilget til markedsføring av aksjonen.
Leder Ole E. Strand har også vært medlem av Regionutvalg Sør-Ost.

Generelt
J .andsstyrcmøtet i Ålesund 2017 valgte med stort flertall Vest-Agder legeforening som arrangør av
landsstyremøtet 2019, som ble lagt til nye Caledonien hotell 4-6 juni 2019. Lokal
arrangementskomite har vært Anne Lindtner Noraas, Anne Sissel Sørensen, Hans Thorwild
Thomassen og Ole I,:. Strand. Året 2018 har selvsagt i noen grad vært preget av forberedelser til
dette møtet.

Høringer
Styret har levert høringsuttalelser i følgende saker:

Alon 2018:
- Sak om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet.
- Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus.

April 20 18:
- Sak om digital deltakelse på årsmøter.
- Sak om opprettelse av ny spesialforening for kvalitet og pasientsikkerhet.
- Sak om J "egeforeningens alkoholpolitikk.
- Horing NOU 2017 - På liv og død.

September 20 18:
- Internhøringom Praksiskonsulcntordniogen
- Høring regionale utviklingsplaner - Regional utviklingsplan 2035 Helse Sot-Ost

ok!ober 20 18:
-Tilleggs høring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, for opptak til studieåret
2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo

Støttekollegaordningenjlege-for-Iege ordningen
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Liste over kolleger tilsluttet disse ordningene finnes på Vest -Agder legeforenings hjemmesider.

Kurskomiteen

Fra leder av Kurskornircen Siri Dalsmo Berge, har vi mottatt følgende rapport:

Kurskomiteen har i 2018 byttet ut mange medlemmer. Det ble i 2017 jobbet godt med å gjøre
økonomien mer bærekraftig, og det har gjort arbeidet i 2018 enklere. Det har ikke vært lønnet
sekretær, og vi ser at dette gir endel merarbeid på kurskomiteens medlemmer. I et felles møte
med Aust- og Vest-Agder Legeforening i mars 2019, fikk vi en avtale om å kunne bruke
sekretær på timebasis. Leder avtaler med en av sekretærene ved hennes legesenter. Målet er
selvsagt å gå i balanse, og kurskomiteen vurderer i hvert enkelt tilfelle om det bør søkes
underskuddsdekning til kurs. Om det skulle bli underskudd pga sekretærutgifter og utgifter til
regnskapsfører/revisor, vil AAL og VAL dekke evt underskudd etter en fordelingsnøkkel i
forhold til antall medlemmer.

Komiteen har arrangert den tradisjonelle kursuka i november 2018. Det ble arrangert 3
emnekurs (geriatri, 0NH, hud) med tilsammen ca 90 deltakere. De aller fleste som deltar er fra
Agderfylkene. Kursene fikk generelt gode evalueringer.

Ved årsskiftet var det ca kr 80.000,- på kurskomiteens konti, nøyaktig regnskap vil bli
oversendt fylkesforeningen fra revisor.

Kurskomiteen har mot slutten av 2018 gått over til å ha møtene som nettrnøter og ikke fysiske
møter. Dette forventes å gi noe reduserte reiseutgifter i 2019.

Komiteen er godt i gang med å planlegge 3 nye emnekurs i uke 47.

Kurskomiteen har fortsatt sin egen Facebook-side - "Kurskomiteen Agder", som har over 100
følgere.

Kurskomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Siri Dalsmo Berge (leder)
David Goksem
Kristin Lilleholt
Eirik Solheim
Bernt Magdy Salib.
Bodil Aasvang Olsen (blir med i en overgangsperiode ut 2018 for kontinuitet
pga mange nye medlemmer)
Kari Haugland (bistår med å arrangere Haydom-kurset)

Ny kurskomite 2019:
Siri Dalsmo Berge (leder)
Elisabeth Bruflodt Stenhagen
David Goksem
Bernt Magdy Salib.
Kristin Lilleholt
Kari Haugland (bistår med å arrangere Haydom-kurset)
Mangler sykehuslege fra AAL
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Arbeidsmiljø / likes tilling
Vest-Agder legeforening har i dag ingen ansatte. Styret har i perioden ikke hatt spesiell
oppmerksomhet på likestilling. Slik styret vurderer det, har vi ingen store likestillingsutfordringer i
foreningen. Ikke desto mindre vil det være ønskelig med større kvinnerepresentasjon i styret.
Oppfordringen fra I ~egeforeningen sentralt om å ta «mc tOO»- kampanjen på alvor, gjor at det
fortsatt er naturlig å ha oppmerksomheten litt ekstra rettet mot likestillingsproblematikk.

VAL-fond til etterutdannelse
På års motet i 2012 ble det vedtatt en endring i vedtektene for fondet, slik at styret har anledning til
å behandle søknadene etter hvert som de kommer inn, og ikke kun en gang pr. år som tidligere.
Styret ønsker å behandle innkomne søknader en gang pr. kvartal, og som hovedregel ikke komme
med større tildelinger cnn kr SOOO,- pr. søknad. Vi har i 2018 innvilget kr SOOO,- i forskningsstøtte
til hver av I .IS-legene Vilde Follese Engervik og Peter Andel på Revmatologisk avdeling Sørlandet
sykehus for et forskningsprosjekt om Kjempecellearteritt og Polymyalgia reumatika. Bevilgningen
er gitt under forutsetning av godkjenning fra Regional etisk komite.

Styret i Vest-Agder legeforening 040819
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