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Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 

 

• Tid: Tirsdag 10.02.2015 klokka 18.00 

• Sted: Mølla, Lillehammer 
 

 

1. Godkjenning av referat fra forrige 
møte 12.01.2015. 
Godkjent. 
 

2. Valg  2015.  
Oversendt brev til valgkomiteen og til medlemmene i styret som er på valg. Se vedlegg. 
Utsendelse av info til medlemmene sammen med første info om årsmøtet - oppfordring 
til å stille til valg/foreslå kandidater.  
Videre info om Opplandslegen - komme med forslag til kandidater. Hvis det ikke foreslås 
kandidater vil styret komme med forslag i henhold til kriteriene. 

 
3. Årsmøtet 10.06.15 

• Kontakt ved Maihaugen. Inger Kragh Nyhus (IKN) tar kontakt. 
• Kontakt med Kurskomiteen. Er gjort allerede v/ IKN. 
• Program? Dette vil avhenge av svar knyttet til evt. høring om «Omstilling somatikk». 

IKN kontakter Inger Lise Ski for å få svar angående dette. Endelig plan bestemmes 
ved neste styremøte på Gjøvik 18. mars. 

 
4. Ilsetra 

Samme konsept eller nytt konsept, i så fall hva?  
Det er flertall i styret for å fortsette slik som tidligere. Ble bestemt å legge til 13. og 
14. november slik at en unngår julebordsesong. 
Fredag: kommunikasjon. IKN kontakter Edvin Schei med tanke på at denne sammen 
med Trond Viggo Torgersen kommer og foredrar. 
Lørdag: Omstilling somatikk? 

 
5. Brev til Helse Sør-Øst om utjevning av praksishjemler jfr. vår 

gjennomgang på Ilsetra  

Tilstede 
• Inger Kragh Nyhus 

• Oda S. Hammerstad  

• Odd Gunnar Heitun  

• Bård E. Husteli  

• Jens A. Mørch  

• Kersti  E. Styren  

• Stein-Helge H. Tingvoll  

Forfall 
• Siw O. Fosheim  

• Bente Westrum 
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Brev til Helse Sør -Øst. Påpekt utjevning av praksishjemler. Sendes til samarbeidsutvalget 
i Helse Sør - Øst. Ber om omfordeling av praksishjemler slik at det blir en jevnere 
fordeling mellom fylker, grunnet lav dekning i Oppland sammenliknet med andre. IKN og 
Odd Gunnar sammenfatter brev. 
 

6. «Siste nytt» angående Omstilling somatikk - hvor står saken, 
hvordan fortsetter vi? 
Usikkert når det blir høring angående omstilling somatikk. IKN kontakter Inger Lise Ski for 
å få svar.  
  

7. Lederseminar Legeforeningen 15.-16.januar, Regionsutvalg Sør-Øst 
28.01.  
Referat fra IKN. Man var opptatt av diskusjonen omkring sykehusstørrelse knyttet opp 
mot akuttfunksjoner/akuttkirurgi. 
 

8. Eventuelt 
Jens  A. Mørch kom med innspill om at OLF bør uttale seg om nedleggelsen av Solås 
rehabilitering på Gjøvik, hvor aktivitet skal overføres til Ottestad.   
Oppland blir uten spesialisert rehabilitering innenfor SI.  Jens A. Mørch lager brev på 
vegne av styret. 

 
  
  

Møtet ble avsluttet kl. 20:10. 
 
 

Stein-Helge Tingvoll, referent  
  


