Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen
Dato: Tirsdag 15. februar 2022 kl. 17.30 - 20.00
Sted: Legenes hus, Oslo
Representanter til stede: Kristin Grefberg (leder), Gjertrud Lødøen (1. fritt valgt),
Hans-Christian Myklestul (2. fritt valgt ), Frøydis Olafsen (PSL), Kjetil Hagene Hegge (Af),
Agneta E. Iversen (Namf), Geir J. Korsmo (LSA), Sigrid K. Risøe (Ylf),
Vara til stede: Jannicke Mellin-Olsen (var 1. fritt valgt), Geir Nystøl (vara Af), Gaute Gjein (vara LSA),
Toril Morken (vara Of),
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen
Ikke til stede: Ståle Clementsen (Of), Kjetil U. Norveel (vara PSL), Mehmet Harbiyeli (vara 2. fritt valgt),
Paul Anders Sletten Olsen (vara Ylf)

Sak 19/2022 Nyheter fra yrkesforeningene
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 20/2022 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF
Status.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 21/2022 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF
Status.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 22/2022 Økonomi/regnskap
Vedtak: Regnskapsrapport for 2021 blir lagt fram på enten møtet i mars eller april.
Sak 23/2022 Fellesmøte med Oslo legeforening
Tema: Nedleggelse av Ullevål sykehus - ringvirkninger. Leder orienterte.
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Møtet ble avholdt digitalt torsdag 13. januar kl. 18.00-20.00.
Vedlagt var en oppsummering av møtet, samt pressemeldingen som gikk ut.
Vedtak: Styret enige om at hvis det er saker som er nyttige å ta opp, er det fint med fellesmøter.
Sak 24/2022 Høring fra Vestre Viken HF - Utviklingsplan 2035.
Sak fra forrige møte.
Vedtak: ALF har møte med ansvarlig for utviklingsplanen for Vestre Viken, før det avgis et høringssvar på
utviklingsplanen. Dato blir onsdag 9. mars kl. 17.00-19.00 i Legenes hus.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 25/2022 Informasjonsmøte om Nytt Drammen sykehus
Det er tidligere sendt ut mail til styret med forespørsel om deltakelse på informasjonsmøtet.
Vedtak: Det blir digitalt informasjonsmøte torsdag 10. mars med prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen,
Vestre Viken. Møtet avholdes digitalt i Teams fra kl. 16.30 til kl. 18.30. Styret i Buskerud legeforening inviteres.

Sak 26/2022 Kurskomiteens arbeid
Grunnkurs A går som planlagt på Soria Moria 7.-10. mars.
Dato for klinisk emnekurs i øyesykdommer er endret til 21.-22. april.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 27/2022 Helsetjenesten for leger
Orientering fra møte i støttelegegruppen 3. februar.
Når det gjelder ansvarsfordeling ifm det planlagte møtet for medlemmer i ALF, er det ønskelig at
støttelegenene har ansvaret for faginnholdet, mens ALF tar seg av alt det tekniske.
Vedtak: Sette en dato til høsten og leie lokale i Legenes hus.
Sak 28/2022 Tillitsvalgtarbeid
Planlegging av møte(r) for tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Vedtak: Saken avsluttes.
Sak 29/2022 Styreseminar 2022
Leder orienterte.
Vedtak: Det legges fram et endelig program på styremøtet i mars.
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Sak 30/2022 Akershus-legen 2022
I tillegg til et stipend, vil det bli delt ut et bilde.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 31/2022 Møter med lokalpolitikere høsten 2022
Vedtak: Et budsjett på kr. 66.000,- ble vedtatt.
Sak 32/2022 Årsmøte 25. august 2022
Sted: Gamle Logen, Oslo. Orientering fra leder og sekretariat.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 33/2022 Intern høring – Revisjon av Legeforeningens lover
Høringsbrev av 19.01.2022 var vedlagt. Frist for innspill er 13.03.2022.
Legeforeningens lover er et omfattende regelverk som har blitt endret en rekke ganger. Man har i noe tid sett
behov for en gjennomgang for å fjerne feil, sikre at interne henvisninger er riktige, forenkle språket og tilføye
regler der det er behov for det.
Vedtak: Et eventuelt forslag til høringssvar sendes sekretariatet før svarfristen.
Sak 34/2022 Landsstyresak – Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi
Høringsbrev av 24.01.2022 var vedlagt. Frist for innspill er 14.03.2022.
Vedtak: Et eventuelt forslag til høringssvar sendes sekretariatet før svarfristen.
Sak 35/2022 Høring - Innspill til ny distriktsmelding
Høringsbrev av 01.02.2022 var vedlagt. Frist for innspill er 01.03.2022.
Vedtak: Et eventuelt forslag til høringssvar sendes sekretariatet før svarfristen.
Sak 36/2022 Webinar 15. mars 2022 kl. 08.30-12.00 – Hvordan drifte en lokalforening
Program var vedlagt. Alle i styret som ønsker å delta, kan melde seg på via utsendt lenke.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 37/2022 Avslutning for styremedlemmer
Utsatt på grunn av pandemien.
De som satt i gammelt styre og avgåtte styremedlemmer inviteres til middag med ledsagere.
De avgåtte styremedlemmene vil få et gavekort.
Vedtak: Forslaget ble godkjent.
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EVENTUELT
38/2022 Møte med styret i Buskerud legeforening.
Vedtak: Leder kontakter leder av Buskerud legeforening.

TIL ORIENTERING
A) Referat fra styremøte 7. januar 2022
Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.
B) Frustrerte fastleger etter varsler om bøter: - Sjeldnere rask behandling og flere legebesøk
Intervju med Kjetil Egge i Dagsavisen 19.01.2022.
Frustrerte fastleger etter varsler om bøter: - Vil bety kroken på døra for fastlegeordningen – Dagsavisen
C) Høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt
Sak på forrige styremøte. Vedlagt var høringssvaret fra ALF.
D) Høringssak - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal
legevaktordning
Sak på forrige styremøte. Vedlagt var høringssvaret fra ALF.
E) Oversikt over ansatte i Legeforeningen
Lenke: Ansatte i sekretariatet (legeforeningen.no)
F)

Sentralstyremøtereferater
Lenke: Referater fra sentralstyret (legeforeningen.no)

G) Blåreseptsaken
Lenke: Blåreseptsaken (legeforeningen.no)
H) Arne Røde slutter som fastlege - Det er en sorgprosess
Lenke: https://nomedia.tenfifty.io/article/6370389/
I)

Nyhetsbrev til lokalforeninger – februar 2022
Vedlagt.

J)

Oppnevnt utvalg som skal utrede helseforetaksmodellen
Regjeringen har oppnevnt utvalg som skal utrede helseforetaksmodellen - regjeringen.no

K) Blå resept, tillit og politikk i helsevesenet – Av Kristin Grefberg
Artikkel var vedlagt.
Vedtak:
Rettelse under orienteringssak A, sak 12/2022. De andre sakene ble tatt til etterretning.

NESTE MØTE
Torsdag 17. mars 2022 kl. 17.30.
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