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Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 

 Tid: Lørdag 10.11.12 klokka 13.30. 

 Sted: Ilsetra. 

1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent.  
 

2 Godkjenning av referat fra forrige 
møte 10.09.2012. 
Godkjent. 
 

3 Reiseregning fra tillitsvalgt for NAV-legene 
Hovedtillitsvalgt for alle NAV-leger i Norge (fylker og direktorat) tilhører Oppland 
legeforening.  
Tillitsvalgte har krav på praksiskompensasjon og reisegodtgjørelse. 
Legeforeningen sentralt har ingen ordninger som dekker dette, regning er anbefalt sendt 
lokalforening, som så kan rette en henvendelse til Legeforeningen sentralt siden den 
tillitsvalgte representerer medlemmer utover Oppland.  
 
Frode Oosterling kontakter den tillitsvalgte og sender et brev til Legeforeningen sentralt. 
 

4 Ny økonomisk fordelingsmodell i Helse Sør-Øst 
Helse- Sør Øst inviterte Hedmark legeforening og Oppland Legeforening til møte i Statens 
Hus 09.10.12.  
Frode Oosterling og Stein Helge Tingvoll representerte Oppland legeforening og refererte fra 
møtet.  Det henvises også til referat fra møtet skrevet av leder i Hedmark legeforening. 
 
Fra Helse-Sør Øst møtte konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør Hanne Gaaserød, 
fagdirektør Alice Beathe Andersgaard og styreleder i Sykehuset Innlandet HF, Bente Mejdell.  
 
Den nasjonale økonomiske modellen baserer seg vesentlig på demografiske forhold og tar 
overhode ikke hensyn til organiseringen i Sykehuset Innlandet med mange sykehus og flere 
akuttmottak.  
Hedmark og Oppland, med en dekningsgrad på 70 %, kommer dårligere ut med denne 
modellen. Sykehuset Sørlandet, med en dekningsgrad på 90 %, får 350 mill. mer og kan øke 
aktiviteten.   
Modellen vil ikke bli endret. Struktur og aktivitet må tilpasses. 
Konsekvensanalyser er ikke gjort, de enkelte foretak er ansvarlig for å vurdere konsekvenser.  
Manglende overføringer i modellen kompenseres de første årene.  
Dette tvinger fram utvikling mot ett nytt sykehus.  

Tilstede 
 Frode Oosterling  

 Saeed Moradi  

 Siw Fosheim 

 Seth Donkor 

 Jens A. Mørch  

 Stein Helge Tingvoll 

 Kjetil Skaansar (vara) 

 Bente Westrum 

Forfall 
 Gro Leonhardsen 

 Anne Cecilie Harvei 

 Halvor Fretland Danielsen  
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Hedmark legeforening skal være teknisk arrangør av medlemsmøte. Frode Oosterling følger 
opp dette.  
 

5 Elektronisk samhandling med Sykehuset Innlandet 
Vi har mottatt svar datert 23.10.12, underskrevet av administrerende direktør og 
fagdirektør, på vårt brev om manglende elektronisk samhandling.  
Styret ser at våre spørsmål er forsøkt besvart, men mener at det må være mulig å kunne 
sende brev som ikke er direkte knyttet til en pasientkontakt elektronisk. Styret ønsker 
framlagt en tydelig fremdriftsplan for gjennomføring av elektronisk samhandling.   
Svarbrevet legges ut på Oppland Legeforenings hjemmeside.  Frode Oosterling lager utkast til 
nytt brev. 
 

6 Ilsetraseminaret 
Oppsummering, nødvendige endringer før neste år?  
 
Styret mener det er riktig å fortsette med et variert program istedenfor mer tid til 
diskusjoner. 
Fylkeslegen kan evt. inviteres igjen til neste år. 
Vi kan markedsføre seminaret knyttet til en familiehelg (forhandle spesialpris)? 
Kurstimer kan få flere til å velge Ilsetraseminaret? Frode Oosterling sender programmet 2012 
til spesialitetskomiteen i allmennmedisin for en vurdering.  
Seminaret neste år blir 15.-16. november 2013. Frode Oosterling reserverer.  
 

7 Ny nettansvarlig 
 Nettansvarlig har flyttet til Oslo. Frode Oosterling har tatt over ansvaret.  
 Nettansvarlig skal også ha ansvar for å legge ut informasjon fra kurskomiteen.  
 Honorar tilsvarende honorar for sekretær. 
 Frode fortsetter inntil vi finner en annen løsning. 
 

8 Eventuelt 
 Vi har fått endringsmelding fra Brønnøysund og dette er nå i orden.  
 

Mail for å forberede neste års valg. Frode Oosterling. 
  

 
 
Møtet ble avsluttet kl. 1450.  
 
 
 
 
Bente Westrum, sekretær  
  


