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Fullført og godkjent 18.5.2020 
 
      
 
 
 

 
Vedtaksprotokoll fra arbeidsmøte i Oslo legeforening 28. april 2020. 
Møtet ble holdt i Microsoft-Teams 
Fra kl. 1700 - 1930 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder 
Jacob Jorem, fritt valgt 
Sohail Aslam, fritt valgt  
Nina Irene Wiggen, AF 
Steffen Roth, Namf 
Bendik Brinchmann, LVS 
Aladdin Boukaddour, Nmf 
Even Holt, PSL 
Anne Stine Garnes, LSA (vara for Neelam S. Anjum) 
Ingvild Schau Ystgaard, Ylf  
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
Forfall: 
Neelam S. Anjum, LSA 
 
 
Sak 32/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 26. februar 2020 

Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 33/2020 En runde rundt bordet 
  Det ble delt informasjon fra de forskjellige yrkesgruppene. 

Noen hovedpunkter: 
• Forhandlinger med Oslo kommune i forbindelse med korona utbruddet 
• Pasienter møter ikke opp til timer 
• Permitteringer 
• Færre kovid-19 pasienter på respirator 
• Feberklinikkene 
• Smittevern 
• Smittesporingsarbeid 
• Studentene på digital undervisning 

 
 
Sak 34/2020 Høringssaker 

a) Høring – NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler 
Legeforeningen har i mail 28.2.2020 oversendt høring – NOU 2020:3 Ny lov 
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om universiteter og høyskoler. 
 
Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring utredningen NOU 2020:3 
Ny lov om universiteter og høyskoler. Utredningen er avgitt av et utvalg som 
har foreslått ny lov om universiteter og høyskoler. Departementet vil vurdere 
utvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar sikte på at regjeringen kan 
fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021.  
 
Svarfrist: 3.5.2020 

  
Vedtak: 

 Aladdin ser på saken og kommer med tilbakemelding etter styremøte i NMF.  
 

 
b) Høring: Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien 

Legeforeningen har i mail 25.2.2020 oversendt høring med spørsmål om 
revisjon av avtaler om samhandling med industrien. 

Legers samhandling med industrien er regulert av samhandlingsavtaler med 
legemiddelindustrien og leverandørforeningen for medisinsk-teknisk utstyr. 

Spørsmål om en mulig revisjon av samhandlingsavtalene har vært drøftet av 
Sentralstyret og Fagstyret i Legeforeningen vinteren 2020. Som ledd i 
vurderingene av et eventuelt revisjonsarbeid ønskes informasjon om 
foreningsleddenes erfaringer med samarbeidsavtalene, samhandlingen med 
industrien generelt og deres vurderinger av endringsbehovet.  

Sentralstyret vil behandle spørsmålet om mulig revisjon på bakgrunn av 
høringsinstansenes innspill. Landsstyret vil ev. behandle spørsmålet om 
sekretariatet skal gis en fullmakt til å reforhandle avtalene med industrien våren 
2020. Landsstyret vil ev. få seg forelagt forslaget til en revidert avtale for 
godkjenning i 2021.  

 
 Svarfrist: 30.3.2020. NY SVARFRIST: 01.07.2020 
 

Vedtak: 
  Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 35/2020 Digitalt landsstyremøte 27. mai 2020 
  Alle delegatene fra Oslo legeforening er påmeldt. 
 
 
Sak 36/2020 Årsmelding for Oslo legeforening 
  Årsmelding for Oslo legeforening ble fremlagt for styret. 

  
 Vedtak: 
 Styrets medlemmer ble bedt om å lese igjennom årsmeldingen.  
 

Saken utsettes til neste styremøte. 
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Sak 37/2020 Regnskap for Oslo legeforening 

Regnskapet ble fremlagt for styret. 
 
Vedtak: 
Regnskap for 2019 må signeres elektronisk 18. mai via Altinn. De i styret som 
skal signere vil motta mail fra revisor noen dager i forveien.  
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 

Sak 38/2020 Årsrapport gjeldende støttekollegaordningen. 
Rapport fra 2019 ble fremlagt. Leder mener det er viktig å informere 
medlemmene om tilbudet. 
 
Vedtak: 
Årsrapport for støttekollegaordningen ble tatt til etterretning.  

 
 

Sak 39/2020 Hva kan vi gjøre for våre medlemmer i denne korona tiden? 
• Informasjon om støttekollegaordningen i sosiale medier 
• Myndighetene og arbeidsplassene gjør mye bra og det oppfattes ikke som et 

behov for at Oslo legeforening skal gjøre noe spesielt pr i dag. Vi vurderer 
om det er behov for å arrangere et webinar senere. 

 
  
Sak 40/2020 Oslo-legen 2020 
  Medlemsbrev fra 2019 ble framlagt.   

 
Informasjon om tidligere Oslo-leger finnes på vår hjemmeside: 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/om-
oss/viktige-dokumenter-og-referater/oslo-legen/ 

 
Vedtak: 
De som er fritt valgte i styret står som ansvarlige for dette arbeidet i samarbeid 
med sekretariatet. Brev til Oslo legeforeningens medlemmer blir sendt ut denne 
uken. Sekretariatet lager en oversikt over alle forslagene som kommer inn, og 
sender dette samlet til Sohail og Jacob, etter fristen 2. juni.  

 
Liste over mottatte forslag og anbefaling til hvem som bør bli "Oslo legen 
2020" presenteres for styret 18. juni.  

 
"Oslo legen 2020" vil på årsmøtet motta et diplom, et trykk av Nina Due og et 
reisestipend på kr. 10 000.   
 

 
Sak 41/2020 Sommeravslutning med middag 18. juni.  
  Det er reservert bord på Signalen, Nesoddtangen. 

     
Utsetter denne avgjørelsen til neste møte. 

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/om-oss/viktige-dokumenter-og-referater/oslo-legen/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/om-oss/viktige-dokumenter-og-referater/oslo-legen/
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Sak 42/2020 Oslo legeforenings årsmøte 25. august 

Vi har reservert møtelokale hos Kreftforeningens Vitensenter. 
 100% avbestillingsfrist av lokale er 10.august. 
 

Vedtak:  
Det ble vedtatt å avholde digitalt årsmøte, hvis møtet ikke kan arrangeres på 
vanlig måte hos Kreftforeningens Vitensenter. 

 
 
Sak 43/2020  Styreseminar i London 22. – 24. oktober 2020 
   Det har vært planlagt et styreseminar til London i 22.- 24. oktober 2020. 
 
   Vedtak: 

Styret var enige om å avlyse dette styreseminaret og i stedet se på muligheten 
av å ha et seminar i Norge – enten med en annen lokalforening eller kun styret. 
 
Saken settes opp på neste styremøte. 

 
 
Sak 44/2020 Helsefellesskap 

Viser til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Ingen i styret er involvert i dette 
arbeidet pr i dag. 
 

Sak 45/2020 Sykehjemspasienter 
   Det har vært skrevet en del om dette i media. 
   Tanker/erfaringer? 
 

Vedtak:   
Ingen i styret har fått noen spesielle signaler om dette. 

  
 
Sak 46/2020 ORIENTERINGSSAKER: 
 
 A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
  Det ble gitt en kort informasjon. 
 
 
 B) Møteplan for styret i Oslo legeforening  
  Oppdatert møteplan var vedlagt. 
 
 
 C) Møteplass Oslo 

Sekretariatet har sendt to henvendelser til Legeforeningens sekretariat med 
spørsmål om muligheter for å lage videomøter eller webinarer. 

 Det ventes på svar fra Legeforeningen. 
 
 

 D) Oslo legeforening rapport 1 kvartal 2020 
  Aktivitetsrapport var vedlagt. 
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EVENTUELT 
 
Sak 47/2020 Stener Kvinnsland skal lede korona-granskning 

Kommisjonen som er opprettet av regjeringen får i oppdrag å gi en «grundig og 
helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av korona 
pandemien». Den skal ledes av professor emeritus Stener Kvinnsland. 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening anser at Kvinnsland er inhabil fordi han har sittet sentralt i 
mange helseforetak. 
 
Oslo legeforening sender et brev til Legeforeningens sentralstyre om 
bekymringen. 

 
 

Sak 48/2020 Journalen 
Hvordan gjør vi dette videre og er det aktuelt å gi ut noe blad nå? 
Det har tidligere blitt foreslått kun elektronisk utgivelse av Journalen. 
Er det aktuelt å gi ut et temanummer? 
 
Styrets medlemmer bes sende inn forslag på tema til styrets leder. 
 
Saken settes opp på neste styremøte. 
 

 
 
 
 
 

Oslo legeforening 
 
        Sign. 

Kristin H. Hovland      Aasmund Bredeli 
Leder        Nestleder 


