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Fullført og godkjent 18.6.2020 
 
      
 
 
 

 
Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 18. mai 2020 
Møtet ble holdt i Microsoft-Teams 
Fra kl. 1700 - 1900 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder 
Jacob Jorem, fritt valgt 
Nina Irene Wiggen, AF 
Aladdin Boukaddour, Nmf 
Ingvild Schau Ystgaard, Ylf  
Neelam S. Anjum, LSA 
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
Forfall: 
Sohail Aslam, fritt valgt  
Even Holt, PSL 
Bendik Brinchmann, LVS: 
Steffen Roth, Namf: 
 
 
 
Sak 49/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 28. april 2020 

Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 50/2020 En runde rundt bordet 
  Det ble delt informasjon fra de forskjellige yrkesgruppene. 

Noen hovedpunkter: 
• Forhandlinger med Oslo kommune i forbindelse med korona utbruddet 
• Feberklinikkene 
• Smittevern 
• Studentene på digital undervisning 
• Støttekollegaordningen/lege for leger 

 
 

Sak 51/2020 Høringssaker 
a) 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. 
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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 
 

Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/sporsmal-om-revisjon-
av-avtaler-om-samhandling-med-industrien/ 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
 
Sak 52/2020 Årsmelding for Oslo legeforening 
  Årsmelding ble framlagt for styret.  

 
Vedtak: 

  Årsmeldingen ble godkjent. 
 
 
Sak 53/2020 Regnskap for Oslo legeforening 

Regnskapet ble presentert for styret. 
 
Vedtak: 

  Styret signerer via Altinn.  
 

 
Sak 54/2020 Oslo legeforenings årsmøte 25. august 2020. 

 Møtet avholdes i Kreftforeningens Vitensenter eller digitalt hvis det ikke er 
mulig å holde møtet på vanlig måte.  
 
Utkast til innkalling ble fremlagt.  
 
Vedtak: 
Innkalling ble godkjent og sendes ut på mail. 
Kristin Hovland hører med Kaveh Rashidi om han kan holde et 30 minutters 
innlegg med tema "Opplevelse av egen helse".   
 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/sporsmal-om-revisjon-av-avtaler-om-samhandling-med-industrien/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/sporsmal-om-revisjon-av-avtaler-om-samhandling-med-industrien/
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Sak 55/2020 Sommeravslutning med middag 18. juni.  
  Det er reservert bord på Signalen, Nesoddtangen. 

 
Vedtak: 

  Styret var enige om å gjennomføre denne middagen samlet.  
 

 
Sak 56/2020 Helsefellesskap 

19 helsefellesskap skal organiseres på tre nivåer. Hvert helsefellesskap 
inkluderer et helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra 
sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere møtes for å planlegge og 
utvikle tjenestene sammen for å finne gode lokale løsninger. 
 
På øverste nivå kalt partnerskapsmøter skal den øverste ledelsen i kommunene 
og sykehusene årlig enes om en overordnet strategisk retning. På neste nivå, et 
strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter 
de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles. 
 
På nivået under er faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal 
jobbe med konkrete prosedyrer og pasientforløp. Fastleger og brukere skal med 
på alle nivåer. 
 
Vedtak: 
Styrets medlemmer undersøker om kolleger allerede er med i arbeidet.  
Leder kontakter Legeforeningen for å høre om noen sentralt er involvert i 
arbeidet i Oslo kommune. Denne saken blir tatt opp på sentralstyremøte 
26.5.2020. 
 
 

Sak 57/2020 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? 

 
Vedtak: 
Det ble bestemt å legge ut artikler fra siste nummer av Journalen på Facebook.  
Det vil foreløpig ikke bli utgitt noe nytt nummer av Journalen eller et 
temanummer. 
 
 

Sak 58/2020 Digitalt landsstyremøte 27. mai 
  Sakliste ble vedlagt. 
 

Vedtak: 
  Alle skal ha fått innkalling til testmøte i Zoom. 
   
 
Sak 60/2020 Møteplass Oslo 

Møteplass Oslo ønsker å arrangere videomøter og har henvendt seg til Oslo 
legeforening med spørsmål om hvordan dette kan gjennomføres. 
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Vedtak: 
Kristin Hovland informerte om at Møteplass Oslo får bistand fra 
Legeforeningens IT avdeling til å gjennomføre et webinar 9. juni med tema: 
Kovid-19.  

   
 
Sak 61/2020 ORIENTERINGSSAKER: 
 
 A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
  Det ble gitt en kort orientering. 
 

B) Bilde og mailvisning av styrets medlemmer på hjemmesiden til Oslo 
legeforening 

 For at alle styrets medlemmer skal vises med bilde og e-post på hjemmesiden til 
Oslo legeforening, må den enkelte åpne for dette i Min Side. 

  
Alle i styret oppfordres til å legge ut bilde. 

 
 
 

Oslo legeforening 
 
 
  

Kristin H. Hovland      Aasmund Bredeli 
Leder        Nestleder 


