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Referat til årsmøte i Finnmark legeforening Rica hotell Karasjok 4. april  
 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Årsmøtebehandling: Godkjennes.  
 
Sak 2: Valg av ordstyrer og referent 
 
Ordstyrer: Olav Gunnar Ballo 
Referent: Dagfinn Langvoll 
 
Sak 3: Godkjenning av referat fra medlemsmøtet i Kirkenes 07112013 
 
Årsmøtebehandling: Tema: Rekruttering og stabilisering i allmennlegetjenesten i Finnmark 
Referat godkjennes. 
 
Sak 4: Årsmeldinger; FLF, kurskomitè og kollegial støttegruppe 
 
Årsmøtebehandling: Gjennomgås av Jostein Tørstad og tilsluttes av årsmøte som fremlagt. 
Forslag fra PP/Petrikke om fokusområder for styrets arbeid i 2014: 
1)Finnmarkssykehuset som arbeidsgiver: Fungerer dårlig. Få til en dialog med ledelsen. 
Rapport fra BHT?  
Jostein: Ønske om mer konkrete saker tilbake fra overlegeforeningen.  
Kennet: Forslag om å opprette en regelmessig møteagenda med ledelsen i 
Finnmarksykehuset. 
2) Legevakt i små kommuner.  
3)Vadsø: Bedre avtaleforhold for leger der og dermed bedring av legetilbudet til 
befolkningen. 
 
Jostein drar igjennom arbeidet i kollegial støttegruppe. 2 saker i fjord. Rekruttering av yngre 
kolleger inn i gruppa er ønsket.  
 
Kurskomiteens arbeid ved Paul Olav Røsbø: 5 møter, 4 på telefon. 2 kurs med gode 
tilbakemeldinger. Grunnkurs med god respons fra hele landet. Årlig kurskomitekurs med 2 
deltakere fra Finnmark.  
Neste kurs: Akuttkurs i Alta, 3 dager, 30.okt - 1.nov med forbehold. 
 
Sak 5:  Honorering for styremøter. 
 
Årsmøtebehandling: Jostein legger frem styrets forslag til beslutning. 
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Diskusjon omkring bakgrunn for forslag og avklaringer. Noe delte meninger. Vedtas av 
årsmøte mot 1 stemme. 
 
Sak 6:  Regnskap 2013 
 
Årsmøtebehandling: Kenneth redegjør. Detaljer i årsmøtepapirer. 
Regnskapet er revidert og godkjent. Forutsetninger for videre drift foreligger.  
Godkjennes av årsmøte. 
 
Sak 7: Budsjett 2014 
 
Årsmøtebehandling: Gjennomgås av Kenneth. Detaljer i årsmøtepapirer. 
Budsjettet er satt opp med et underskudd på 25 000 NOK. 
Paul bemerker store kostnader ved akuttkurs. 
Peter anbefaler at styret møtes fysisk i større grad. 
Budsjett vedtas av årsmøte. 
 
Sak 8:  Orientering om Strategisk utviklingsplan-Finnmarkssykehuset ved Anne Grethe 
Olsen, utviklingssjef 
 
Årsmøtebehandling: Anne Grethe redegjør for sin stilling i Finnmarksykehuset. Videre 
utviklingsplan med nytt sykehus i Kirkenes og etter hvert nytt sykehus i Hammerfest. 
Spesialisthelsetjenesten i Alta. Nye psykisk helsevern og rus. Samisk helsepark. 
Framskriving drift til 2030 for å ta høyde for endret behov både ift areal og 
tjenesteleveranse. Utfordrende å forutsi hvordan tjenesteleveransebehov vil se ut 15 år 
frem i tid. Gjennomgang av utfordringer på personell og tjenestesiden ift i utgangspunktet 
lite pasientgrunnlag for to sykehus i Finnmark. 
Hovedfokusområdet for det videre arbeid er og blir fortsatt personell og pasienter. 
 
Sak 9:  Orientering om pågående arbeid for å redusere antall abortnemder fra 34 til 17. 
Saksframlegg med forslag til uttalelse 
 
Årsmøtebehandling: Ingrid Petrikke orienterer om bakgrunn for forslag. Ekspertgruppa som 
har utarbeidet forslag til reduksjon består utelukkende av universitetsansatte. Tall på 
behandlinger i nemd i Finnmark: 13 og utført ab prov 11. Totaltall i nemd i nord Norge er 
omkring 60. 
Årsmøtet tilslutter seg innholdet i fremmet forslag. 
Forslag fra årsmøtet: Styret sammen med Ingrid Petrikke utarbeider et forslag til uttalelse 
fra FLF i denne saken. Vedtas.  
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Sak 10:  Legevakt i Finnmark. Innleder Bjørn Nordang som deltar i legeforeningens arbeid 
med statusrapport om legevakt i Norge 
 
 
Årsmøtets behandling: Bjørn Nordang orienterer om arbeidet så langt i referansegruppa i 
legeforeninga og innspill ønskes fra kollegiet i det videre arbeid.  
Krav, kompetanse og rutiner er spesifisert ift det arbeidet som skal ferdigstilles. 3 politiske 
føringer gitt tidligere redegjøres for. 
 
Forrige regjering: Ballen ble på mange måter spilt tilbake til kommunene. Beskjed da om at 
det vil ikke bli utarbeidet en nasjonal handlingsplan da det ansees som et kommunalt ansvar 
å organisere.  
 
Ny regjering: NOU som ikke er fullstendig på noe vis og har betydelige mangler.  
Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin konkluderer i dag som for 5 år siden: Store 
mangler og behov for kompetanseheving og endrede rutiner. 
 
Innspill fra årsmøte: Jostein: Mulig at det ikke er veien å gå å lage store vaktdistrikter og 
«fjerne pasienten» fra den lokale tjenesten, som tross alt fungerer greit i mange 
sammenhenger.  
Peter P: Ønsker med i referanse gruppa en representant fra Nordland eller Troms 
legeforening.  
«Luster modellen» for å avhjelpe hyppig vaktbelastning. Svensk vikar som hyres inn fra 
vikarbyrå i rotasjon. 
Det blir trukket frem analog til sykehusdrift organisering og spørsmål om leger i 
nabokommuner med moderat vaktbelastning kan bidra i noe slags turnus i kommuner med 
stor vaktbelastning. 
Bort med fastlegejobb på dagtid for de som skal gå på vakt.  
Mange kommuner er for små til å møte de krav som stilles i sentrale føringer. Økonomiske 
ordninger må på plass. 
Fastleger kan ikke flytte seg mellom kommuner for å bidra i vakt. Går ut over 
fastlegeansvaret. 
Organiseringen i dag er problematisk i små kommuner ikke i store. Flere leger må inn å dele 
vakter i små kommuner selv om en da må budsjettere med en overkapasitet på dagtid i 
fastlegedrift.  
Ingen lokalforeninger er/ skal være representert i referanse gruppa. Ligger ikke i mandatet.  
Fastlønnet legevakt? 
Avstand som faktor ift reduksjon i bruk av legevakt og ambulanse beskrives og funderes 
over.   
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Sak 11:  Orienteringssaker 
 
-Honnørkomité. Harald Sunde fratrer, styret har vedtatt å utvide komitéen til tre 
medlemmer og den blir som følger, Pal Ivan, Wenche Karlsen og Arve Østlyngen. Styret 
vurderer det slik at honnørkomitéen arbeider på vegne av styret, og at styret avgjør når 
skifte av medlemmer skal finne sted. 
 
- Hurtigruteseminar/Helsepolitisk konferanse finner sted 14.-16. oktober på hurtigruta fra 
Trondheim til Tromsø. I forlengelsen fram til Kirkenes 18. oktober arrangerer Troms 
legeforening trinn 1 tillitsvalgtkurs der FLF er målgruppe og skal bidra med noe 
sekretærhjelp. 
Årsmøtebehandling. Jostein informerer om honnørkomitéen og styrets innstilling vedtas. 
Også info om Hurtigruteseminar. 
 
Dato: 060414 
 
Dagfinn Langvoll  
Styremedlem Finnmark legeforening 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


