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Innkalt Funksjon  Forening Presens X /Forfall 0 
Stein Helge Tingvoll Hansen  leder OLF X 
Tor Inge Kristianslund  Kasserer årsmøtevalgt AF 0 
Oda Hammerstad  Styremedlem årsmøtevalgt YLF 0 
Sigurd Breder  vara årsmøtevalgt YLF  X 
Eivind Westrum Aabel   Styremedlem YLF X 
Birger Olsen  Styremedlem PSL 0 
Karianne Aasen -   Styremedlem NAMF 0 
Siw O. Fosheim  Styremedlem ALF X 
Håvard Olsen Styremedlem LSA 0 
Jens Mørch   Sekretær -  vara årsmøtevalgt LSA X 
 
 
 
 

Referat for styremøte 4.januar, 2018  
Sted: chéz Jens,  Breskebakke 19, Hov 

 
1. Godkjenning av referat styremøte 7.des 

Vedtak:  godkjent.  
Betydelig forfall til møtet (50%), men er beslutningsdyktige. 
 

2. Planlegging neste år, blant annet årsmøtet med foredragsholdere. 
a. Fastholder  15-16.06.18 Nytun.  Fremdeles noe usikkerhet mht 

foredragsholdere..  Vi legger inn et prutningsmonn dersom flere av de vi 
ønsker til å bidra er utelukket fra å komme 15-16.  

b. Tema:   
Fredag:   «Når ting går galt» 
Lørdag: Helsepolitisk debatt  med utgangspunkt i  referat fra Landstyremøte 

c. Kultur:  Siw har kontakt med lokalt kor – «Kurve». 
 
 

3. Høringer: 
a. Høring – Saker til landsstyremøtet 2018. Frist 29.jan 2018. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-saker-til-
landsstyremotet-2018/hoeringsgrunnlag/ 
Intet å føye til det som allerede er kjent av saksliste. 
 

b. Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus. Frist 23.feb.2018. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/pakkeforlop-psykisk-helse-
og-rus/hoeringsgrunnlag/ 
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Styret anmoder Oda H. (psykiatri-perspektivet). Bør se litt fra primærhelsevinkling.  
 

c. Høring - Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften. Frist 
25.feb.2018. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/forslag-til-
endringer-i-forerkortforskriften-og-yrkessjaforforskriften/hoeringsgrunnlag/ 
Styret velger å ikke avgi uttalelse. Endringer synes i stor grad en samstemming med 
relevante EØS forskrifter. 

d. Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften. Frist 18.12.17. 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/hoering-forslag-til-
endringer-i-akuttmedisinforskriften/hoeringsgrunnlag/ 
Legeforeningensfrist er gått ut, men statens frist er 08.01 : Jens forsøker å lage nå,  
Siw supplerer med relevante kommentarer og synspunkter.  
 

4. Eventuelt 
a. Det orienteres om utfordringer for tillitsvalgte å utøve sine oppgaver i SI.  

Ønske om «profesjonalisering av tillitsmannsapparatet» - en ønsket endring i 
struktur, og begrensninger i antall.  
 

b. Orientering om de store arbeidsbelastninger  som man mener er en kritisk 
alvorlig konsekvens av nedskjæringer . Planlagte nedskjæringer nå  går utover 
pleiepersonalet. Som igjen vurderes kritisk i forhold til pasientsikkerhet og 
kvalitet i tjenesten.  
 

c. Påminnelse om at vi ønsker å drive mer utadrettet medlemsrettet virksomhet, 
eller også støtte lokal-lag /regionale legemøter, etter søknad f.eks. enkel 
bevertning/ lokalleie. 
 

5. Dekning av utgifter til kurs, søknad fra Oda H. 
a. har nå fått plass på samme Helselederforum som Sigurd (den 05.01.18), og 

søker om å få dekket deltakeravgiften på 1950kr.  
Fra mail: «Jeg har alt betalt den, for fristen var i dag.. Jeg har i det minste 
skaffet meg plass på dette, og på kurs i administrasjon og ledelse så det kan bli 
spesialist av meg etterhvert …» -  
Støttes. Overføres fra Sigurd til Oda, ettersom Sigurd ikke fikk fri til å delta.   
 

6. Neste styremøte 
Uke 7:  tentativt  14.02.18 – Lillehammer. Nærmere beskjed følger.  
 
 

Møtet avsluttet med en tre retters kortreist preget måltid, og god stemning. Det foreslås at vi 
ved et par anledninger i året (vinter – sommer) gjennomfører styremøtet  med et sosialt tilsnitt 
– dvs hjemme-hos en eller annen. 
 
Referent og vert:  Jens A. Mørch. 
 

 


