Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen
Dato: 7. januar 2022 kl. 09.00-12.00
Sted: Digitalt – Microsoft Teams

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 1/2022 Nyheter fra yrkesforeningene
Vedtak: Tatt til etterretning
Sak 2/2022 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF
Status.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 3/2022 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF
Status.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 4/2022 Økonomi/regnskap
Det ble informert om at regnskapsbyrået har krav til opplysninger ifm refusjon av km-godtgjørelse:
Reiserute på refusjonskravet skal minimum inneholde tidspunkt og dato for reisens start og slutt, full adresse
(adresse, postnummer og sted) samt gyldig formål med reisen. Dette er i henhold til skatteetatens
retningslinjer.
Vedtak: Tatt til etterretning
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Sak 5/2022 Fellesmøte med Oslo legeforening
Tema: Nedleggelse av Ullevål sykehus - ringvirkninger.
Møtet avholdes digitalt torsdag 13. januar kl. 18.00-20.00. Lenke til Teams-møte er sendt ut tidligere.
Hvem deltar og hvem i styret holder innlegg på fellesmøtet?
Vedtak: Lederne av begge foreningene har møte senere i dag og blir enige om en plan for møtet.
Sak 6/2022 Kurskomiteens arbeid
Det sendes ut mail til både deltakere på øyekurs og grunnkurs om at det kan være mulighet for at kursene må
utsettes, og derfor bedt kursdeltakere om å avvente bestilling av eventuelle reiser. Dette pga gjeldende
smitteverntiltak. Det avventes ny pressekonferanse neste uke før det gjøres en endelig beslutning. Alt
avhenger av om dagens regler videreføres eller ei.
Vedtak: Kurskomiteen orienterer om avgjørelsen på neste møte.
Sak 7/2022 Helsetjenesten for leger
Informasjon om planlagt møte for medlemmer i Akershus våren 2022 med temaet "Helsetjenesten og
støttekollegaordningen".
Vedtak: Det legges fram forslag til møteplan utarbeidet sammen med støttelegegruppen på neste møte.
Sak 8/2022 Tillitsvalgtarbeid
Det har vært enighet om å planlegge møte for tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten?
Vedtak: ALF dekker mat ifm møter for tillitsvalgte både på Ahus og Bærum sykehus. Enten legger
møteansvarlig ut for dette eller det må sendes faktura direkte til Akershus legeforening.
Sak 9/2022 Styreseminar 2022
Utkast til program for seminaret og deltakerliste var vedlagt.
Det er påmeldt totalt 18 deltakere til turen.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 10/2022 Akershus-legen 2022
Vedlagt var utkast til infoskriv til medlemmene som sendes ut i mars.
Frist for innspill til årets Akershus-lege settes til 1. mai og avgjøres på styremøtet i juni.
Vedtak: Komiteen ser på ovennevnte forslag og tar kontakt med kunstnere om forslag.
Sak 11/2022 Søknad om støtte fra Akershus legeforening
Sak fra tidligere styremøter.
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Det ønskes flere forslag til retningslinjer for hva ALF skal støtte og ikke.
Foreslåtte retningslinjer:
• Ha tilknytning til ALF
• Ikke ha sponsorer
• Positivt hvis det er studentaktivitet
• Bidrar til undervisning/veiledning
• Begrenset pott
Vedtak: Ovennevnte foreslåtte retningslinjer ble godkjent.
Sak 12/2022 Deltakelse i Regionutvalg Helse Sør-Øst
Leder orienterte.
Leder informerte om siste møte i Regionsutvalg Sør-Øst.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 13/2022 Møter med lokalpolitikere
Hans-Christian orienterte.
Det ble vedtatt på et tidligere møte å bruke programmet fra politikermøtene som var i 2020 som mal.
Vedtak: Leder ønsker at møtene skal arrangeres mellom påske og sommeren, men dette diskuteres nærmere
på neste møte. Alt avhenger av pandemien.
Sak 14/2022 Årsmøte 25. august 2022
Sted: Gamle Logen, Oslo.
Vedtak: Leder ba styret om å tenke på flere temaer og forelesere til møtet i februar.
Sak 15/2022 Invitasjon av medisinsk fagsjef, avd. helse og velferd i KS angående fastlegeordningen
Vedtak: Utgår.
Sak 16/2022 Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker
og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet
Sak fra forrige møte, se refak 153/2021. Høringsbrevet var vedlagt. Frist for innspill: 31.01.2022.
Forslag fra Akershus legeforening til punkt 1: Helsepolitisk debatt – forslag om en todelt debatt:
- Finansiering av helsetjeneste som et styringsmiddel. Hva ønsker politikerne av helsetjenesten?
- Hvordan skal vi som leger bidra til å styre helsevesenet i en riktig retning.
- Hvordan sikre seg at andre aktører ikke pålegger helsevesenet å yte tjenester eller andre
arbeidsoppgaver.
Vedtak: Sekretariatet sender inn forslag.
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Sak 17/2022 Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal
legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill er 28. januar 2022.
Medisinstudenter med akuttmedisinkurs og tilstrekkelig kompetanse burde også inngå i en slik ordning.
Vedtak: Det sendes inn høringssvar.
Høringene finnes på Legeforeningen.no under: Høringer (legeforeningen.no)
EVENTUELT
Sak 18/2022 Høring fra Vestre Viken HF - Utviklingsplan 2035.
Høringen er publisert på www.vestreviken.no under følgende link: Utviklingsplan 2035 - Vestre Viken
Høringsfrist: 21.mars 2022. Høringssvar sendes til postboks@vestreviken.no
Vedtak: Ansvarlige for saken lager et utkast til høringssvar som legges fram på neste styremøte.
TIL ORIENTERING
A) Referat fra styremøte 23. november 2021
Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.
B) Møtedatoer i 2022
Februar:
Mars:
April/mai:
Juni:
Tirsdag
August:

Tirsdag 15. februar – Skjelderup (1.etg.), Legenes hus
Torsdag 17. mars – Hotel The Hub, Oslo
28. april - 1. mai: Styreseminar - Reykjavik, Island
Onsdag 8. juni - Isachsen, Legenes hus
31. mai - torsdag 2. juni – Landsstyremøte i Stavanger (for landsstyredelegater)
Torsdag 25. august kl. 12.00-16.30 – Styremøte i Gamle Logen
Torsdag 25. august kl. 17.30 – Årsmøte, temamøte og middag i Gamle Logen
September: Tirsdag 27. september - Isachsen, Legenes hus
Oktober:
Onsdag 26. oktober - Isachsen, Legenes hus
November: Torsdag 24. november Isachsen, Legenes hus etterfulgt av middag
C) Lederseminar 19. januar 2022
Seminaret er omgjort til et digitalt møte og avholdes 19. januar kl. 08.30-12.00. Program var vedlagt.
D) Webinar/digitalt kurs i styrearbeid – Oppgaver og plikter
Etter forespørsel fra flere lokalforeninger, vil SPOL nå arrangere et webinar med temaet:
Styrearbeid - Hvordan drifte en lokalforening?
Tidspunkt for seminaret er satt til tirsdag 15. mars 2020 – kl 08:30 - 12:00.
Seminaret vil være heldigitalt og SPOL kommer tilbake til ved endelig invitasjon om møtet blir holdt via
Teams eller Zoom.
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E) Budstikka 03.01.22: Godt Nytt År? Det håper vi.
Artikkel av leder var vedlagt.
Vedtak:
-

Sak A: Det var ikke kommet inn kommentarer til referatet fra forrige møte. Godkjent.

-

Sak D: Leder oppfordrer styremedlemmene om å melde seg på webinaret om styrearbeid 15. februar.

NESTE MØTE
Tirsdag 15. januar 2022 kl. 17.30.
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