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Fullført og godkjent 19.8.2020 
 
      
 
 
 

 
Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 18. juni 2020 
Møtet ble holdt i Kirkegaten 25 fra kl. 1500 - 1800 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder  
Jacob Jorem, fritt valgt  
Sohail Aslam, fritt valgt   
Steffen Roth, Namf    
Aladdin Boukaddour, Nmf  
Neelam S. Anjum, LSA 
Gunnar Frode Olsen, AF (vara for Nina Wiggen) 
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
Forfall: 
Nina Irene Wiggen, AF  
Even Holt, PSL   
Bendik Brinchmann, LVS   
Ingvild Schau Ystgaard, Ylf  
 
 
Sak 62/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 18. mai 2020 

Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 63/2020 En runde rundt bordet 
Det ble delt informasjon fra de forskjellige yrkesgruppene. 
Noen hovedpunkter: 
• Helsefelleskap  
• Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus 
• Møteplass Oslo 
• Smittesporingsteamene 
• Feberklinikkene 
• Nye LIS 1 stillinger 

 
 
Sak 64/2020 Høringssaker 

a) Høring: Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien 
Tidligere styresak. 

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. 

 
  Vedtak  

  Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 
Sak 65/2020 Oslo legeforenings årsmøte 25. august 2020. 

 Møtet avholdes i Kreftforeningens Vitensenter eller digitalt hvis det ikke er 
mulig å holde møtet på vanlig måte.  
 
Innkalling var vedlagt.  
 
Vedtak  
Kristin Hovland forhører seg om foredragsholdere og Steffen Roth sjekker om 
vi kan låne lokaler på jobben hans. Innkalling sendes ut senest neste uke. 
 

 
Sak 66/2020 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. 
 
På forrige styremøte ble det vedtatt at styrets medlemmer undersøker om 
kolleger allerede er med i arbeidet.  
 
Saken er behandlet på sentralstyrets møte 26. mai og vi venter på 
tilbakemelding fra SPOL. 
 

  Vedtak  
Viktig at man følger med i bydelene og etterspør helsefellesskapene. Viktig 
med representasjon. 
 

 
Sak 67/2020 Oslo-legen 2020 

Sohail og Jakob presenterte innstilling til "Oslo legen 2020". 
 

Vedtak  
Det er mottatt forslag på 7 forskjellige kandidater og disse ble presentert for 
styret. 
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Oslo legeforening vektlegger følgende kriterier: 
1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening 
2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige 

virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte. 
3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle 
4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og 

være kjent ut over en indre krets 
5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke 

prioritert.  
 
Styrets innstilling blir presentert på Oslo legeforenings årsmøte 25. august. 
 
Vedtak: 
Sohail og Jakob kontakter innstilt kandidat og skriver en presentasjon som skal 
legges frem på årsmøtet samt et kort notat som skal inn i diplomet. De må også 
kontakte forslagsstillere til de som ikke har blitt valgt. 
 

 
Sak 68/2020  Styreseminar 22. – 24. oktober 2020 

Styrets medlemmer bes holde av dagene. Vi tar dette opp til ny vurdering etter 
sommerferien.  
 
Vedtak: 
Forslag til steder: 
• Alexandra Hotel i Loen,  
• Finnmark. Vi har en stående invitasjon fra leder i Finnmark legeforening. 

Kristin Hovland kontakter Paul Olav Røsbø. 
 
Forslag til tema:  
• Pasientsikkerhet og samhandling. 

 
 
Sak 69/2020 Personvernerklæringen 

I og med at Oslo legeforening er en selvstendig juridisk enhet, er det nødvendig 
med en egen personvernerklæring. Det er utarbeidet et utkast til 
personvernerklæring for Oslo legeforening i samarbeid med JA-avdelingen. 
 
Vedtak  
Styrets medlemmer bes lese igjennom og komme med tilbakemelding hvis noe 
skal endres. 
 
 

Sak 70/2020 Budsjett 2021 
Ble delt ut på møtet. 
 
Vedtak  

  Utsettes til møte 19 august. 
 
 
Sak 71/2020 ORIENTERINGSSAKER: 
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 A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
  Det ble gitt en kort oppdatering. 
 
 B) 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. 
 
Oslo legeforening anser at Kvinnsland er inhabil fordi han har sittet sentralt i 
mange helseforetak. 
 
Det er sendt brev til sentralstyret og saken skal være behandlet i møte 26. mai. 
Brevet var vedlagt og vi venter på tilbakemelding. 
 
 

C) Møte i menneskerettighetsutvalget 
Kristin Hovland orienterte fra møtet. 
Det er vedtatt på landsstyremøtet at det blir et nytt menneskerettighetsutvalg og 
det bes om å melde inn forslag på kandidater. 
Bjørn Oscar Hoftvedt som har jobbet for utvalget i mange år går av med 
pensjon og Axel Rød er nyansatt i Legeforeningen for å jobbe som sekretær for 
utvalget. 
 

D) Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering 
Retningslinjene har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av 
representanter fra AF, Of, Ylf og Nmf og disse blir delt ut på møtet. 
 
Alle organisasjonsleddene har ansvar for å gjøre disse retningslinjene kjent i sin 
forening, og må vurdere hvordan det er mest hensiktsmessig å formidle 
retningslinjene internt.  
 
Retningslinjene sendes på mail til alle i styret. 
 

 
 
 
 

 
       
 

 
  

Kristin H. Hovland        Aasmund Bredeli 
Leder         Nestleder 
 
 
 


