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Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen 
 
Dato: Torsdag 17. mars 2022 kl. 17.30 - 20.00 
Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo 
 
 
Representanter til stede: Kristin Grefberg (leder), Gjertrud Lødøen (1. fritt valgt),  
Frøydis Olafsen (PSL), Kjetil Hagene Hegge (Af),  
Agneta E. Iversen (Namf), Geir J. Korsmo (LSA), Sigrid K. Risøe (Ylf), 
 
Vara til stede: Hans-Christian Myklestul (2. fritt valgt ), 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 39/2022 Nyheter fra yrkesforeningene  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 40/2022 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF  
Status. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 41/2022 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 42/2022 Lokalforeningens ansvar for å støtte tillitsvalgt i sykehusene 
Vedlagt var fellesbrev fra Ylf og Of gjeldende lokalforeningens ansvar for å støtte tillitsvalgte i sykehusene. 
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Vedtak: ALF har tidligere vedtatt å dekke utgifter for lettere bevertning ifm møter etter forhåndsgodkjent 
søknad. Det ligger også et skriv om dette på vår hjemmeside. 
 
 
Sak 43/2022 Høring fra Vestre Viken HF - Utviklingsplan 2035  
Orientering fra møte 9. mars. Se også refsak 24/2022. Frist for innspill er 21.03.2022. 
 
Det ble lagt fram et utkast til høringssvar fra ALF. Høringsuttalelsen deles inn i tre deler. 
En del fra kommunehelsetjenesten, en del fra avtalespesialistene og en fra sykehuset (Bærum). 
 
Vedtak: Styret godkjente høringssvaret. Sendes inn til Vestre Viken Helseforetak 18.03.22. 
 
 
Sak 44/2022 Informasjonsmøte om Nytt Drammen sykehus 
Orientering fra digitalt informasjonsmøte med prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen torsdag 10. mars.  
 
Presentasjonen med notater fra møtet ble delt ut. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 45/2022 Kurskomiteens arbeid  
Grunnkurs A ble nylig avholdt på Soria Moria med 75 deltakere. Det var noen frafall til kurset før kursstart og 
under kurset pga korona. 
 
Det er påmeldt rundt 70 personer til kurset i øyesykdommer i april. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 46/2022 Helsetjenesten for leger 
Det ble lagt fram forslag til program og forelesere.  
 
Vedtak: Dato for møte ble satt til onsdag 19. oktober kl. 18.00-20.00. Korte økter á f.eks. 20 minutter. 
Alle medlemmene i Akershus legeforening inviteres.  
 
 
Sak 47/2022 Styreseminar 28. april - 1. mai 2022 
Leder orienterte om programmet, forelesninger og praksisbesøk. 
 
Hvis noen av ulike årsaker må avbestille turen, må privat forsikring brukes og beløp tilbakebetales til ALF. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 48/2022 Møter med lokalpolitikere 
Det ble lagt fram forslag til datoer. 
 
Vedtak: Utsatt. Mer informasjon på neste møte. 
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Sak 49/2022 Webinar 15. mars 2022 - Hvordan drifte en lokalforening  
Orientering ved leder. Program var vedlagt.  
 
I tillegg til temaene som står i programmet, hadde presidenten et innlegg om krigen i Ukraina og bidrag til 
hjelpeorganisasjoner. Brevet fra Ylf og Of som er sendt ut til lokalforeningsledere ble også diskutert.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 50/2022 Intern høring - Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent for  
medlemmer over 75 år 
Høringsbrev av 16.02.2022 er vedlagt. Frist for innspill er 01.04.22.  
 
Vedtak: Det avgis ikke høringssvar. 
 
 
Sak 51/2022 Høring - Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. 
Høringsbrev av 01.03.2022 var vedlagt. Frist for innspill er 19.04.22.  
 
Vedtak: Det lages et utkast til høringssvar. 
 
 
Sak 52/2022 Høring - Innspill til neste folkehelsemelding 
Høringsbrev av 01.03.2022 var vedlagt. Frist for innspill er 23.03.22. 
 
Vedtak: Leder avleverer høringssvar. 
 

Sak 53/2022 Høring – NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt 
Høringsbrev av 08.03.2022 var vedlagt. Frist for innspill er 01.06.22.Lenke til NOU 2021:11. 
 
Vedtak: Det ses på om det er aktuelt å avgi høringssvar eller ei. 

 
EVENTUELT 
 
Sak 54/2022 Bidrag til Leger uten grenser - Ukraina 
Leger uten grenser vil ifm krigen i Ukraina hjelpe til med å gi akuttmedisinsk behandling, kirurgi, samt psykisk 
helsehjelp til mennesker som må flykte.  
 
Vedtak: Styret vedtok å gi kr. 30.000,- 
 
 
Sak 55/2022 Foredrag av prosjektleder av nye Oslo legevakt 
Det foreslås et eget møte om dette hvor vi inviterer styret i Oslo legeforening. Orientering ved leder.  
 
Det ble foreslått å legge inn et slikt foredrag ifm et styremøte.  
 
Vedtak: Enighet om å ha foredraget ifm styremøtet 8. juni. Møtet blir fysisk i Legenes hus. 
 
 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/fc2fee7efcc2488cbfe831b7d2b0467a/nou-2021-11-selvstyrt-er-velstyrt.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/fc2fee7efcc2488cbfe831b7d2b0467a/nou-2021-11-selvstyrt-er-velstyrt.pdf
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Sak 56/2022 Innspill til Sykehusutvalget 
Vedlagt var mottatt mail fra Legeforeningen. Frist for innspill er 19. april. 
 
Vedtak: Styret ser på om det er aktuelt å avgi høringssvar eller ei, eventuelt lager et utkast til høringssvar. 
 
 
Sak 57/2022 Regnskapsrapport for 2021 
Rapporten var vedlagt og resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 386 852,- mot budsjettert kr. 1 000,-, 
I hovedsak skyldes overskuddet mindre aktiviteter på grunn av pandemien. 
 
Vedtak: Leder og sekretariat ser nærmere på rapporten før den videresendes til revisor. 
 
 
 
TIL ORIENTERING  

 
A) Referat fra styremøte 15. februar 2022 

Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.  
 

B) Oversikt over ansatte i Legeforeningen 
Lenke: Ansatte i sekretariatet (legeforeningen.no) 
 

C) Sentralstyremøtereferater 
Lenke: Referater fra sentralstyret (legeforeningen.no) 
 

D) Kommuneoverleger sliter med å være både lege og byråkrat 
Usynlighet. Uklar rollebeskrivelse. Stor grad av autonomi. Slik beskriver kommuneoverlegene  
jobben sin. Se vedlagte artikkel. 
 

E) Helsemyndigheter bruker tid og ressurser på tiltak som forverrer fastlegesituasjonen 
Se vedlagte artikkel. 

 
F) Årsmøte 25. august 2022 

Statistikksjef i NAV Ulf Andersen har takket ja til å stille som foreleser under temamøtet.  
Tema blir: "Et skråblikk på velferdsstaten".  
 

H) Landsstyremøtet 2022 
Påmelding for delegater: Landsstyremøte 2022 Stavanger 
Følg med på hjemmesiden til Landsstyremøtet, her vil informasjon og program bli lagt ut 
fortløpende: https://www.legeforeningen.no/landsstyremote  
 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
 
NESTE MØTE 
Styreseminar torsdag 28. april. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/kontakt-oss/ansatte/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/sentralstyret/referater-fra-sentralstyret/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2021/12/34690/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/landsstyremotet-2022/

