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Referat fra styremøte i Oppland 

legeforening 
 Tid: Mandag 19.03.2012 klokka 18.00 

 Sted: Lasse Liten Restaurant, Gjøvik. 

1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent.  
Anne C. Harvei leder møtet i styreleders 
fravær. 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 06.02.2012. 
Godkjent. 

3 Søknad fra Medisinerstudentens humanitæraksjon 
 Styret har en del spørsmål til søknaden.  Utsettes til neste styremøte. 

4 Årsmøtet 2012 
Arrangeres 6. juni 2012 kl. 17 på Quality Hotel Strand Gjøvik. 

Gro Leonhardsen har funnet møtedirigent.  

Innkalling ble sendt ut 06.03.2012 via medlemsportalen.  

5 Høringer 
Strategisk fokus 2025, Sykehuset Innlandet. Styret vil bygge videre på den skriftlige 

uttalelsen innkommet fra NAMF. Det er videre viktig å ha en plan for mellomløsninger som 

opprettholder et godt faglig miljø og sikrer rekrutteringen i en overgangsfase.   

Frode Oosterling utarbeider et endelig høringsutkast for behandling i styret.  

 

Legeforeningens interne høringer:  

YLFs forslag til endringer i spesialitetsreglene 
Vi støtter den foreslåtte endringen om at 12 mndr. av den tellende  tjenesten kan være uten 
vakttjeneste. Halvor F. Danielsen har sendt uttalelsen til Frode Oosterling som laster den opp.  
 
Statusrapporten om forebyggende helsearbeid  
Bente Westrum gjennomgikk rapporten med innspill til høringsuttalelse. Jens A. Mørch 
supplerer uttalelsen og sender den over til Frode Oosterling for opplasting innen fristen 
21.03.  
 

Tilstede 
 Siw Fosheim 

 Anne Cecilie Harvei 

 Halvor Fretland Danielsen  

 Seth Donkor 

 Gro Leonhardsen 

 Jens A. Mørch  

 Stein Helge Tingvoll 

 Bente Westrum 

Forfall 
 Allan Adrian 

 Saeed Moradi  

 Frode Oosterling 
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Kompetanseområdet i allergologi 
Gro Leonhardsen gjennomgikk høringen. Styret mener at dette er et stort og komplekst 
fagområde hvor det er gode argumenter for å opprette et kompetanseområde som spenner 
over flere spesialiteter. Gro Leonhardsen sender uttalelsen til Frode Oosterling for 
opplasting.  
 

Statusrapporten om helse- og omsorgstilbudet til eldre 
Stein Helge Tingvoll redegjorde for rapporten. Han sammenfatter en uttalelse som sendes ut 
til styret for kommentarer.  
 

Endring av lover m.m. 
Saken utsettes til Frode Oosterling er til stede og kan redegjøre for de foreslåtte endringene.  
 

6 Eventuelt 
Siw Fosheim har deltatt på møte for AF’s førstelandsråder i Oslo, strategimøte 2 vedrørende 

forslag til ny fastlegeforskrift, og refererte fra møtet.   

Møtet ble avsluttet kl. 21.  

 

Bente Westrum, sekretær  

  


