
 
 

Oppland legeforening ● Lokalforening i Den norske legeforening ● Svingen legesenter, Nymosvingen 2, 2609 Lillehammer ● 
Telefon (leder) 61 05 79 00 ● Org.nr. 971 299 568 ● Bankkonto 7262.05.15907 ● frode.oosterling@gmail.com 

Tilstede 
 Frode Oosterling 

 Stein Helge Tingvoll 

 Saeed Moradi  

 Anne Cecilie Harvei 

 Halvor Fretland Danielsen  

 Jens A. Mørch  

 Siw Fosheim (fra sak 3) 

 Gro Leonhardsen (fra sak 3) 

 Seth Donkor (fra sak 4) 

 Bente Westrum 

Forfall 

 

Referat fra styremøte i Oppland 

legeforening 
 Tid: Mandag 10.09.2012 klokka 18.00 

 Sted: Hvelvet Restaurant, Lillehammer. 
 

1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent.  
Allan Adrian har flyttet fra fylket og er ikke 

lenger aktuell som vararepresentant.  

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 07.05.2012. 
Godkjent. 

3 Søknad fra Medisinerstudentens humanitæraksjon 
 Oppdatering, anmodning om tilgivelse. 

Jfr. sak 3, 07.05.2012. Vararepresentant for styreleder ga i Landsstyremøtet tilsagn på kr. 

20 000 i støtte til aksjonen.  

Vedtak: Styret øker støtten til kr. 20 000. 

4 Årsmøtet 2012 
 Styreleder oppsummerte Årsmøtet 2012.  

Strategisk fokus 2025. Årsmøtet ba styret om i større grad å involvere medlemmene i viktige 

høringsuttalelser.  

Valg 2013. Styret foreslår å avvikle årsmøte i yrkesforeningene umiddelbart før Oppland 

legeforenings årsmøte.  Vi må i god tid før årsmøte sende ut melding til medlemmene i de 

respektive yrkesforeninger om hvem som stiller til valg.  Vi prøver å samordne innkallingene.  

Budsjettkutt i Sykehuset Innlandet.  Ny finansieringsmodell.   

Vedtak: Styreleder utarbeider et brev til Helse Sør-Øst. Brevet skal be om: 1. Forklaring på ny 

finansieringsmodell. 2. Konsekvensanalyse (medisinsk/ samfunnsmedisinsk) av denne 

finansieringsmodellen.  Styret planlegger deretter å arrangere et medlemsmøte, gjerne i 

samarbeid med Hedmark legeforening, der Helse Sør-Øst er invitert. Forslag til brev sendes 

ut til styremedlemmene for uttalelse.  Det sendes ut et medlemsbrev med varsel om 

medlemsmøte og oppfordring om forslag til virkemidler.  Ansvar: Frode Oosterling.  
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Regnskap og endringsmelding til Brønnøysund ble underskrevet.  

 

5 Elektronisk samhandling med Sykehuset 
Mail fra Fredrik Langballe, Raufoss Kommunelegekontor, som ber styreleder følge opp 

unødig ekstraarbeid på grunn av fortsatt dobbeltsending med både elektroniske svar og 

papirsvar fra Sykehuset Innlandet.  

Vedtak: Styreleder Frode Oosterling utarbeider et brev til Sykehuset Innlandet som påpeker 

problematikken med papirsvar +elektroniske svar, men også behovet for elektroniske 

henvisninger, og ber om en tidslinje for gjennomføring.  

6 Ilsetra - seminaret 
Ilsetra er bestilt (Gro Leonhardsen). 

Hege Gjessing har bekreftet at hun kommer (Frode Oosterling).  

Jens Christian Bechensten er forsøkt kontaktet. Nytilsatt fylkeslege Hans Tomter inviteres til 

Ilsetraseminaret og styremøte. Frode Oosterling. 

Erik Skogestad. Seth Donkor avklarer dette i løpet av kommende uke.  

Ansattrepresentant i styret til Sykehuset Innlandet. Seth Donkor jobber videre med saken.   

Program. Frode Oosterling setter opp dette.  

 

7 Ny fastlegeforskrift, avtalerevisjon 
Siw Fossheim refererte fra prosessen. Forskriften er endret på alle vesentlige punkter i 

forhold til høringsnotatet, og Legeforeningens arbeid har ført fram. Det er usikkert om det vil 

bli behov for reforhandling av individuelle avtaler.  Forskriften skal behandles i 

ekstraordinært Landsråd 25.09.12. 

8 Eventuelt 
Samarbeid med kurskomite en.  Kurskomiteen bør ha en egen nettansvarlig som legger ut 

kursinformasjon. 

Kostnader ved medlemsmøter på kveld som er pålagt fra Yrkesforening sentralt (f.eks. i 

forbindelse med Fastlegeforskriften).  Styret er positive til å dekke slike kostnader.  

Helse Sør-Øst dekker ikke praksiskompensasjon for møter slik sentralstyret forutsatte, 

styreleder er derfor ikke representert i utvalget som skal se på organiseringen av 

avtalespesialister i Helse Sør-Øst. (sak 7, 07.05.2012) 

Styreleder F. Oosterling ber Visma utbetale lønn til styreleder, kasserer og sekretær som 

budsjettert.  

Møtet ble avsluttet kl. 1945.  

 

Bente Westrum, sekretær   


