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Tilstede 
• Inger Kragh Nyhus 

• Odd Gunnar Heitun  

• Oda S Hammerstad  

• Espen Nordheim  

• Bård E. Husteli  

• Siw O. Fosheim 

• Lisbeth R. Hellerud 

Forfall 
• Øyvind H. Lie 

• Jens A. Mørch  

• Stein-Helge H. Tingvoll  

• Bente Westrum 

 

Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 

 

• Tid: Onsdag 10.09.2014 klokka 18.00 

• Sted: Mølleloftet, Lillehammer  
 

1. Seminar for lokalforeningene og 
regionsutvalgene 28.-29. august 

orientering ved Inger Kragh Nyhus. 

  
2. Planlegging fremover. Årshjulet.  

Tidligere oppsatte datoer for styremøter ut 2014 godkjennes.   
Neste års årsmøte i Valdres diskuteres. Muligheten for å velge en fredag og dermed 
tilrettelegging for overnatting ble luftet. Avgjørelse ikke tatt enda. 
Det vedtas at styremøter på Lillehammer skal holdes på Mølla Hotell. 

 
3. Ilsetra 

Odd Gunnar Heitun redegjør for arbeidet med å samle et panel. 
Per i dag har Anne Cecilie Harvei svart ja på invitasjon. Styret har et ønske om å invitere 2-3 
avtalespesialister og en fastlege i tillegg til representanter for det politiske miljø. Arbeidet med 
panelet skal være ferdig 10 okt. Lege Ida Maria Ringlund har takket ja til å holde kåseri. 
Paneldeltagerne får gaver fra "Hett glass" verdt ca. 500 kr. 
Styret ber om at arrangementet planlegges rundt samme list som i fjor. Espen Nordheim og Oda 
S. Hammerstad lager middagsmeny. Inger Kragh Nyhus ordner med innbydelser sammen med 
sekretær Lisbeth Rustad Hellerud.  

 
 

4. Høringer  
Ny spesialiststruktur: Espen Nordheim og Oda S Hammerstad (LIS- leger) redegjør for sitt syn. 
Bekymring for økt byråkratisering med for lite pasientkontakt under utdanningen. 
Indremedisinsk overlege skal kontaktes før høringssvar skrives ved leder.  
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Allmennlegeforeningens representant Siw Fosheim er kritisk til forslaget om å kunne starte i 
allmennmedisin kun etter et halvt år på sykehus. Fastlege Bård E Husteli er sterkt kritisk til 
forslaget om å gjøre legevaktsarbeid obligatorisk i etterutdanningen. Pisk i stedet for gulrot og vil 
kunne ytterligere svekke rekrutteringen til allmennmedisinen. Fosheim og Husteli formulerer 
høringssvar på Allmennmedisin- delen. 

Styret er generelt skeptisk til en utvikling hvor spesialistutdanningen styres for mye fra 
myndighetssiden og universitetene i stedet for å videreføre det gode arbeidet legeforeningen 
gjør på dette området.  

 

5. Spørreundersøkelse 
Styret ønsker ikke å gjennomføre spørreundersøkelse blant medlemmene om fremtidig 
sykehusstruktur i Oppland. 
 

6. Eventuelt 
1. Styret vedtar overgang til elektronisk håndtering av bilag. 
2.  Forespørsel om deltagelse i kvalitetsnettverk: Enighet om at vi ikke prioriterer dette. 

Inger Kragh Nyhus skriver svar. 
3. Leger uten grenser ber om ekstra donasjon. Ikke innvilget. 
4. Endring av adresse på brevmal i lokalforeningen, overgang til leders hjemmeadresse. 
5. Div. fra andre lokalforeninger. 
6. Styret vedtar å si opp Monitor. 

 

 
Bård E. Husteli, referent 
  


