
 

 

 
 

 
           

ÅRSMELDING - OPPLAND LEGEFORENING 
FOR PERIODEN 01.01.13-  31.12.13 

 
Medlemmer 
Januar 2013: 
Fordelt på yrkesforening:  
Allmennlegeforeningen 219 
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 1 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 5 
Norsk overlegeforening 245 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 29 
Prakt. spesialisters landsforening 30 
Yngre legers forening 276 
TOTAL 805 
 
Januar 2014 
Fordelt på yrkesforening  
Allmennlegeforeningen 236 
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 2 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 5 
Norsk overlegeforening 254 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 27 
Prakt. spesialisters landsforening 28 
Yngre legers forening 270 
TOTAL 822 
 
Følgende medlemmer av OLF har avgått ved døden i 2013: 
 Katre Shishir, født 16/09/1978, død 25/12/2013, medlem Yngre legers forening, Norsk indremedisinsk forening 
og Norsk endokrinologisk forening        
 Linaae Hasse, født 11/05/1935, død 16/03/2013, medlem Norsk overlegeforening og Norsk barne- og 
ungdomspsykiatrisk forening               
 Jøranli Tor Ingjald, født 23/11/1950, død 23/11/2013, medlem Allmennlegeforeningen og Norsk forening for 
allmennmedisin 
 
Styret 
Fra 2011 besto styret av: 
Frode Oosterling, leder 
Gro Leonhardsen, årsmøtevalgt medlem 
Halvor Fretland Danielsen, årsmøtevalgt medlem 
Saeed Moradi, årsmøtevalgt varamedlem 
Allan Adrian, årsmøtevalgt varamedlem 
Siw O. Fossheim AF 
Seth Donkor YLF 
Anne Cecilie Harvei PSL 
Jens A. Mørch LSA 
Stein Helge Tingvold OF 
Bente Westrum Namf 
 
På årsmøtet avholdt onsdag d. 12.06.13, Aulestad, Gausdal ble følgende 
 Styremedlemmer valgt for perioden 01.09.2013- 01.09.15: 
a. Leder: lnger Krag Nyhus, overlege, Sl Reinsvoll 
b. To styremedlemmer:  
Øivind Haugen Lie, LlS, med.avd. Sl Gjøvik 
Bård Husteli, p.t med. avd. Sl Lillehammer, fra august Fåvang Legesenter. 
c. To varamedlemmer (som møter fast i styret): 



 

 

Oda Hammerstad, turnuslege, Sentrum Legesenter, Gjøvik 
Arild Tandberg, gynekolog, privatpraktiserende spesialist, Lillehammer 
 
Valgt av yrkesforeningene og stadfestet av årsmøtet : 
AF: Siw Fosheim, vara Frode Oosterling 
OF Stein Helge Tingvoll, vara Rune Fystro 
YLF Espen Nordheim 
PSL Odd Gunnar Heitun 
PSL Jens A. MØrch 
LSA Bente Westrum, vara Gergana Gradeva 
 
Avtroppende styre satt frem til 01.09.13 hvoretter det nyvalgte styre tok over. 
 
Landsstyrerepresentanter: 
Ved landsstyremøtet i Alta, mai 2013 møtte følgende representanter frå OLF: 

- Frode Oosterling, leder 
- Siw O. Fossheim, repr. for AF 
- Øyvind Haugen Lie, repr. for  YLF 
- Kari Sollien, repr. for Sentralstyret 

 
 
 Kurskomite, valgt på årsmøtet 12.06.13 
Trond Karlsen, allmennlege, Lillehammer 
Monica Knutsen, allmennlege, Lillehammer 
Steinar Grue, allmennlege, Moelv 
Cecilie Moldegård, allmennlege, Lillehammer 
Årsmøtet ga kurskomiteen fullmakt til å finne ytterligere ett medlem. 
 
Valgkomite, valgt på årsmøtet 12.06.13 
Laila Lambrecht 
Saeed Moradi 
Bent Monsbakken 
 
Regnskap/økonomi 
Halvor Danielsen hadde frem til nytt styre tok over 01.09.13 det daglige økonomiansvaret (anvisningsretten) jfr. 
intern arbeidsfordeling i styret. Visma avd. Lillehammer har stått for føringen av regnskapet gjennom hele året. 
Årsmøtet valgte som ekstern revisor: BDO AS. 
På det nye styrets første ordinære styremøte 09.09.13 ble Odd Gunnar Heitun valgt til kasserer/ 
økonomiansvarlig. 
 
Styrets arbeid (v/leder  fra 01.09.13 Inger Kragh Nyhus) 
Styret hadde i 2013 syv styremøter, fordelt med tre ved avtroppende styre og fire ved påtroppende styre. 
Gjennomsnittlig 7,1 fremmøtte av i alt 11 medlemmer/varamedlemmer pr møte. 
 
Saker det avtroppende styret har jobbet med: 
”Det er lenge til 2025” – brev til Sykehuset Innlandet 14.02.13, med kopi til medlemmene 
Her rettet leder Frode Oosterling oppmerksomheten mot at Oppland legeforening i likhet med den sentrale 
Legeforeningen mener at etableringen av en Nasjonal Sykehusplan er svært viktig også som grunnlag for hvordan 
sykesplanene i Innlandet skal utformes. Videre advarte han mot nye forsøk på enfunksjonsfordelingsmodell a la 
det man måtte forkaste påbegynnelse av 2000tallet fordi det ikke  
fungerte. 
 
Det ble avgitt høringssvar til Sykehuset Innlandet 28.06.13: Høring om utviklingsplan – delplaner for 
prehospitale tjenester, psykiatriske 2. linjetjenester, habilitering og rehabilitering.  
Svaret peker på at OLF ikke aksepterer at det kommer delplaner med delhøringer. Det korrekte ville være at SIHF 
utarbeider en samlet plan for sykehustjenestene i Innlandet, ikke deler det opp slik de har gjort med høring 
omkring utredning av somatisk hovedsykehus og deretter høring omkring resten. SIHF legger med dette opp til en 
stykkevis og delt måte å se helsetjenesten på. En høring omkring det samlede store prosjektet ville i større grad 
vise hvor stort og utoversiktlig prosjektet er. Likevel valgte OLF å komme med noen kommentarer. 



 

 

 
Høringssvar, Legeforeningen: 
23.03.13: Nedleggelse av Regionutvalg 
23.03.13: Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger 
23.03.13: Reservasjonsadgang 
Høringssvarene ligger på hjemmesiden for OLF under høringer. 
 
Årsmøte 12.06.2013 på Aulestad, Gausdal: 
Det ble brakt reportasje fra årsmøtet i Tidsskriftet inkludert intervju med ny leder, Inger Kragh Nyhus, se  
http://tidsskriftet.no/article/3038154 
 
Saker det påtroppende styret har jobbet med: 
Konstituering: 
På første styremøtet i september konstituerte styret seg med valg av Odd Gunnar Heitun som 
kasserer/økonomiansvarlig og gjenvalg av Bente Westrum som sekretær. Likeledes deltok helsesekretær Lisbeth 
Rustad Hellestad som har sagt seg villig til å bistå styret med hjelp til oppdatering av hjemmesiden og hjelp til å 
formidle oversikt over deltakelse på Ilsetraseminaret.  
Vi valgte også forhandlingsutvalg til bistand ved kommunale forhandlinger: Siw O. Fossheim og Bård E. Husteli. 
 
Høringer: 
28.10.2013 Opptrappingsplan for fastlegeordningen 
01.11.2013 Kapasitet og basestruktur – fremtidig luftambulanse; 
11.12.2013 Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til 
saker under Sak 9 Aktuelle saker 
Vi har ikke lagt ut høringssvarene på hjemmesiden for OLF, dette av tekniske/praktiske grunner. Vi vil forsøke å 
få til dette fremover. 
 
Øvrig styrearbeid: 
For det nye styre har det naturlig nok tatt tid å komme inn i styrearbeidet. Vi konsentrerte oss innledningsvis om å 
videreføre planleggingen og gjennomføringen av årets Ilsetraseminar (se eget punkt). I etterkant av 
Ilsetraseminaret brukte vi tid på å følge opp det medlemsdiskusjonen der førte frem til. 
 
Høstseminar på Ilsetra15.-16.11.1013 
Tradisjonen med å starte med kåseri fredag kveld ble videreført av leder av Norsk forening for allmennmedisin  
Marit Hermansen. Hun tok oss med på en fornøyelig gjennomgang av ulike generasjoners tenkning og adferd – 
med sidekommentarer om hvordan dette påvirker kravene til  helsevesenet. 
Lørdag 16.11 var delt i to avdelinger. Jens A. Mørch ledet oss gjennom en bolk som handlet om barna – om 
plikten til å henvise til barnevernet ved bekymringsfulle forhold. Pediater Jørgen Hurum holdt 
innledningsforedrag etterfulgt av Tony Heyerdahl fra Fylkeslegens kontor,som gjorde rede for tilsyn i Oppland 
angående henvisningspraksis. Før debatten kommenterte leder i Barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune, 
Anne Ulsrud, hvordan praktisk virkelighet oppleves i barnevernet. Vi fortsatte med spørsmål og kommentarer. 
Det ble en nyttig og bra gjennomgang av et alvorlig tema. Eneste ”problem” var at vi gjerne kunne hatt mer tid til 
debattdelen. 
 
Deretter fulgte ”State of the Union” i SIHF med innledning v/Inger Kragh Nyhus etterfulgt av kommentarer fra 
ansatterepresentant i styret i SIHF Lars Olav Fjose og debatt med innlegg ved både Fjose og ansatterepresentant 
Jørgen Hurum så vel som mange i salen. 
I min innledning knyttet jeg kommentarer til de tre temaer jeg i medlemsbrev i september hadde kommentert som 
spesielt viktige: helsetjenesteaksjonen, fremtidig sykehusdrift i Innlandet og samhandlingsreformen. Jeg la vekt 
på at det foreligger store ubesvarte spørsmål knyttet til den foreløpige plan SIHF har lagt frem  som ramme for sitt 
prosjekt med et fremtidig hovedsykehus. Diskusjonen som fulgte understøttet skepsisen til foreliggende dokument 
”Strategisk Fokus 2025” og det var enighet om at styret i OLF skulle jobbe videre med  

- innkalling til medlemsmøte på Honne med adm.dir., fagdirektør og ansatterepresentanter  
- brev til SIHF hvor man formidlet at OLF ønsket at man avventer Nasjonal Sykehusplan før videre 

utredning om Innlandets sykehusstruktur fortsetter 
-  

Kommentarer fra leder (v/Inger Kragh Nyhus 11.05.2013) 
I skrivende stund har jeg vært leder i OLF i ca 8 måneder. Denne årsmeldingen skal referere fra tiden frem til 
årsskiftet, høsten 2013. Som nevnt over var den preget av å bli kjent med de nye oppgavene. Snart meldte det seg 



 

 

også pågang fra media knyttet til at saken omkring hvorvidt leger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner 
til abort eller ikke kom opp. Mitt anliggende, når jeg svarte media, var at vi måtte forsøke å finne løsninger som 
kunne ivareta begge parter, både pasient og lege, i alvorlige saker knyttet til spørsmål om liv og død. Som dere 
vet har saken vært diskutert mye gjennom høsten 2013 og våren 2014. 
Fra jeg tok over som leder 01.09.2013 har jeg med jevne mellomrom valgt å sende ut medlemsbrev med korte 
oppsummeringer av hva vi jobber med i styret. Dette for å holde medlemmene orientert og også for å oppmuntre 
medlemmene til å ta kontakt.  
Frem mot nyttår jobbet jeg spesielt med en kronikk med overskriften ”De ubesvarte spørsmålene omkring 
fremtidig sykehusdrift i Innlandet” som ble sendt til Oppland Arbeiderbland, Gudbrandsdalen Dagningen og 
Hamar Arbeiderblad 05.12.2013 og trykket ila desember. I kronikken refereres til samme tematikk som var tatt 
opp og diskutert på Ilsetra om hvor mye som er uavklart, når det gjelder planverket i Strategisk Fokus 2025. 
 
 
 
Tillitsvalgte  
HTV i kommunene, feil bes meldt til tillitsvalgt@legeforeningen.no: 
 

Navn (etternavn, fornavn) 5-Oppland - 22.02.2012 - tillitsvalgte allmennelger 

Nazaretian Gurgenas -Dovre kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Lyberg Inger -Etnedal kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Bræin Kjell -Gausdal kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Danielsson David André -Gjøvik kommune-HTV-vara-Tillitsvalgte, 

Prestkvern Dag-Kristian -Gran kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Fredriksen Anne Louise Friestad -Jevnaker kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Stuedal Kristine -Lesja kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Hansen Bjørn Berge -Lillehammer kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Hveding Øystein -Lillehammer kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Dehli Anne Marie -Lunner kommune-HTV-Tillitsvalgte, Medlem-Støttegruppe, 

Conradi Kjell -Nord-Aurdal kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Kristianslund Tor Inge -Nord-Aurdal kommune-HTV-vara-Tillitsvalgte, 

Berg-Johnsen Pål -Nord-Fron kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Larsen Eirik Bø -Nordre Land kommune-HTV-Tillitsvalgte,--Leder-Utdanningsfond II, 

Monsbakken Karin -Medlem-Støttegruppe,-Gjøvik kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Husteli Bård Engen -Ringebu kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Nizialek Zdzislaw Jan -Sel kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Bolstad Per Jakob -Skjåk kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Heggen Torunn -Søndre Land kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Møller Rita Hansen -Sør-Fron kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Rosendal Atle -Vang kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Fosheim Siw Odden -Vestre Slidre kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Langballe Fredrik -Vestre Toten kommune-HTV-Tillitsvalgte, 



 

 

Sollien Anders -Vestre Toten kommune-HTV-vara-Tillitsvalgte, 

Pilipovic Branka -Vestre Toten kommune-HTV-vara-Tillitsvalgte, 

Riksaasen Marit Synnøve -Vågå kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Frydenberg Karin -Østre Toten kommune-HTV- 

Taslaman Edin -Øyer kommune-HTV-Tillitsvalgte, 

Westad Gunn Ingeborg Johnsen -Øystre Slidre kommune-HTV-Tillitsvalgte, 
 
 
Tillitsvalgte for overleger ansatt i sykehus i Oppland – OF 
HTV Gjøvik  Jens Christian Laursen 
HTV Lillehammer Stein Helge Tingvoll 
HTV Reinsvoll  Svein Martin Luth, fra 01.09.2013 Inger Kragh Nyhus 
 
Tillitsvalgte for yngre leger ansatt i sykehus i Oppland – YLF 
HTV Gjøvik Øyvind Lie 
HTV Lillehammer ? 
HTV Reinsvoll Saeed Moradi, avløst av Ali Nazari fra? 
 
Foretakstillitsvalgt SIHF 
FTV SIHF OF Jens Christian Laursen 
FTV SIHF YLF Øyvind Haugen Lie  
 
Regionsutvalget: 
Leder av OLF er medlem av regionsutvalget Helse SørØst. Pgra kollisjoner med andre plikter har Inger Kragh 
Nyhus ikke deltatt på møter i 2013. 
 
Kollegial støttegruppe (v/Nils Homb,Vågå, 06.05.2014) 
Medlemmer: Nils Homb (avdelingsrådgiver), Anne Marie Dehli, Per Kristian Moen, Karin Monsbakken, Berit 
Nyhus Øverlie, Anne Cecilie Harvei.  
Per Sætness trakk seg fra støttekollegarbeidet på årssamlinga i januar 2013, flere år etter oppnådd pensjonsalder. 
Anne Cecilie Harvei ble valgt inn som nytt medlem på årsmøtet i 2013.  
Møter: Det har vært avholdt 2 møter i kollegial støttegruppe i 2013, en gang i forbindelse med årssamling og kurs 
for avdelingsrådgivere og støttegruppemedlemmer på Soria Moria, og en gang på Lillehammer i oktober 2013. Vi 
markerte avgangen til Per Sætness sammen med kollegasstøttegruppa i Hedmark legeforening  Vi har referert og 
diskutert anonymt saker vi har hatt som støttekolleger, introdusert vårt nye medlem for arbeidet, og diskutert 
strategi for framtida med tanke på en viss fornying. 
Saker: 6 leger har vært i kontakt med kollegastøtteordningen i Oppland i 2012, og det ble avholdt til sammen 9 
rådgivingssamtaler. Dette er klar økning fra de to foregående årene, men vi har et stykke igjen til tidligere nivå på 
10-12 saker per år. Vi har fortsatt en utfordring med tanke på å informere medlemmene i Oppland legeforening 
godt nok om ordningen.  
Andre tiltak: Fra 2013 har vi blitt invitert 2 ganger i året til å informere om ordningen på fylkeslegens kurs for 
turnusleger i Hedmark og Oppland. Turnuslegene er en målgruppe vi tidligere har hatt store problemer med å nå.  
Legeforeningens internettside er forbedret, slik at kollegastøtteikonet er lett synlig på startsiden.  

AF (v/Siw Fosheim 11..05.2014) 
Viktig sak i AF sentralt dette året var fastlegers arbeidsforhold på legevakt, herunder reforhandling av særavtalen 
.Det ble brudd i forhandlingene like før sommeren, og partene stod langt fra hverandre. Det skulle gå mot 
årsskifte før man ble enige, og et riktig skritt ble tatt i retning bedre avlønning og arbeidsforhold for leger på vakt. 
Myndighetene endret vedtaket i fastlegeforskriften om vaktfritak fra 55 år, og vaktplikt ble gjenninnført til 60 år 
fra 01.01.14. 
Lokalt i kommunene har det vært stort fokus på samhandlingsreformen og kommunenes plikt til KAD-senger. Det 
er ulike modeller som vokser frem, uten at fastleger synes delta på arenaen i særlig grad. Er vi ikke lenger en 
integrert del av kommunehelsetjenesten? 



 

 

IT-reformene går sakte, og fortsatt er man ikke papirløse mellom fastlegekontor og sykehus i Oppland. PKO er en 
viktig ordning i samhandlingen mellom fastleger og sykehusene, og det gjøres mye godt arbeid. 
 
Oppland hadde 3 delegater på Landsråd i AF under våruka i Bodø 24..april: 1.landsråd Siw Fosheim, 2.landsråd 
Bodil Hagen Sægrov og 3.landsråd Karin Frydenberg. Sakslisten inneholdt bl.a. ovennevnte temaer, samt ønske 
om styrket rekruttering av fastleger. 
Siw Fosheim møtte som delegat til legeforeningens Landstyremøte i Alta. Her var sak om reservasjonsadgang for 
leger i spørsmål knyttet til liv-og død det mest aktuelle tema. 
Tariffkonferansen ble avholdt på Fornebu, 1.landsråd møtte. Tema var bl.a særavtalen for legevakt der 
forhandlingene fortsatt ikke var i mål, og hvordan man løste dette lokalt. Som vanlig ble det også orientert om 
forhandlinger i Normaltariffen av nå ny leder for AF, Kari Sollien, Oppland. Gratulerer med vervet! 
Det var valg i AF  lokalt også, og for perioden 01.09.13-15 representerer disse Oppland AF:  
1.landsråd :Siw Fosheim, 2.landsråd Frode Oosterling, 3.landsråd Karin Frydenberg, og 4.landsråd Bård Husteli. 
Vara: Morten Breiby. 
Siw Fosheim er fortsatt delegat til legeforeningens Landstyremøte og ble valgt inn i spesialistkomiteen for 
allmennmedisin , Dnlf . 
 
 
YLF v/ Espen Nordheim 
 
PSL v/Odd Gunnar Heitun 
Det er 29 privatpraktiserende spesialister i Oppland, derav 23 med driftsavtale. Det er i 2013 utlyst en hjemmel 
for dermatolog på Gjøvik. Det har ikke vært avholdt noe medlemsmøte for PSL i Oppland i 2013.  
 
NAMF (v/ Bente Westrum) 
Det har ikke vært noen organisert aktivitet blant de 5 medlemmene i NAMF Oppland  i 2013 
Fylkestillitsvalgt har deltatt på NAMF’s fagseminar for lokaltillitsvalgte.  
 
OF  
Det er ikke utarbeidet egen årsrapport for arbeidet i Overlegeforeningen i Oppland. 
 
 
Årsmelding fra Kurskomiteen Oppland legeforening (Lillehammer,Trond B. Karlsen 07.05.14) 
 Ved utgangen av 2013 består kurskomiteen av følgende medlemmer:  
-   Monika Knutsen, Toppen Legesenter, Lillehammer 
-   Cecilie Moldegård, allmennlege Lillehammer 
-   Steinar Grue, Moelv Legesenter, Moelv 
-   Håvard Olsen, Rådgiv. overl. NAV, Lillehammer medl fra sept -13 
-   Lisbeth Rustad Hellerud, Lillehammer, sekretær for kurskomiteen.  
-   Trond Karlsen, Toppen Legesenter, Lillehammer, leder fra sept -13 
 
I løpet av året har det vært følgende utskiftning:  
-   Lene Dæhlen Selnes, Sørbyen Legegruppe, Gjøvik , leder inntil aug-13 
-   Øystein Skjåk, Svingen legesenter, Lillehammer – inntil aug -13 
Begge har over år nedlagt en betydelig innsats i kurskomiteen som nåværende komite drar nytte av. 
  
I 2013 ble det arrangert to emnekurs: 
- I februar emnekurs i smertebehandling, Ilsetra 
- I juni emnekurs i spiseforstyrrelser, Lillehammer 
 
På landsbasis er det en erfaring at det er synkende deltakelse på kurs.  
Om dette skyldes endringer i annonsering, refusjonsreglene eller overgang til nettbaserte kurs er usikkert.  
Dette har kurskomiteen merket og det er en utfordring å få et tilstrekkelig deltakerantall slik at kurs ikke blir 
avlyst.  
Det er også årsak til at komiteen i 2013 vil gå med underskudd.  
 
Erfaringen med sekretær er meget god og skaper en god ryddighet i kursavviklingen. 
I arbeidet møter vi mye positivitet fra forelesere og samarbeidspartnere.  
 



 

 

Komiteen har nå fått en tyngde i Lillehammernært område og vi ønsker oss et intereressert medlem fra et annet 
område av Oppland.  
 
Komiteen har så vidt mange medlemmer at arbeidet med de ulike kurs kan fordeles slik at en reduserer 
arbeidsmengden 
 
Det er viktig å være klar over at økonomien i kommende tre år vil være betydelig bedre da Oppland skal arrangere 
Grunnkurs B som genererer vesenlig mer inntekter enn øvrige kurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapp, 11.05.2014 
 
Leder i Oppland legeforening 
Inger Kragh Nyhus 


