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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 19. august 2020 
Møtet ble holdt i Microsoft Teams fra kl. 1700 - 1900 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder  
Jacob Jorem, fritt valgt  
Sohail Aslam, fritt valgt   
Aladdin Boukaddour, Nmf  
Neelam S. Anjum, LSA 
Even Holt, PSL 
Bendik Brinchmann, LVS   
Ingvild Schau Ystgaard, Ylf  
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
Forfall: 
Steffen Roth, Namf 
Nina Wiggen, AF 
 
 
Sak 72/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 18. juni 2020 

Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 73/2020 En runde rundt bordet 
Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Smitteplan 
• Diakonhjemmet 
• Smittesporingsteamene 
• Feberklinikkene 
• Smittevernutstyr 
• Studentenes undervisning og praksis 
• Allmennlegene 

 
 

Sak 74/2020 Oslo legeforenings digitale årsmøte 25. august 2020. 
Det ble en gjennomgang om det praktiske rundt gjennomføringen av møtet. 
 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 



  
Sak 75/2020 Oslo-legen 2020 
 

Vedtak: 
Sohail og Jakop lager en kort presentasjon av prisvinneren og utformer en tekst 
til diplomet som sendes Anita innen fredag. 
De tar også kontakt med prisvinner og forslagsstiller. 

 
 
Sak 76/2020  Styreseminar 22. – 24. oktober 2020 
   Forslag til tema:  

- Pasientsikkerhet og samhandling.  
- Journalen 

 
Det ble foreslått seminar på Losby fra lunsj torsdag 22.  
til og med lunsj 23. oktober (med en overnatting).  
 
Pga korona er det viktig å følge de forskjellige arbeidsplassenes retningslinjer. 
 
Vedtak: 
Kristin Hovland tar med seg to fra styret som ser på om et fysisk arbeidsmøte 
kan la seg  gjennomføre i hht dagens smitteregler. Det ble ikke bestemt om vi 
skal ha en ekstern foreleser eller om vi skal invitere med oss en annen 
lokalforening. 
 
Alle i styret bes holde av torsdag 22. og fredag 23. oktober. 
 
Saken tas opp igjen på neste styremøte.  

 
 
Sak 77/2020 Budsjett 2021 

 
Leder gjennomgikk budsjettet. 
 
Vedtak: 
Oppsatt budsjettforslag for 2021 ble godkjent. 
 

 
Sak 78/2020 ORIENTERINGSSAKER: 
 
 A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
  Det ble gitt en kort gjennomgang. 
 
 B) Møte om diskriminering innen rus og psykiatri 
  Diskrimineres mennesker systematisk i landet vårt? 
  På Litteraturhuset mandag 14. september kl. 18-20 
  Se link for mer informasjon: 

https://litteraturhuset.no/arrangement/diskriminering-innen-rus-og-psykiatri/ 
 
  C) Kvartalsrapport for 2 kvartal 

https://litteraturhuset.no/arrangement/diskriminering-innen-rus-og-psykiatri/


Rapport var vedlagt. 
 
 
 

 
       
 

 
  

Kristin H. Hovland        Aasmund Bredeli 
Leder         Nestleder 
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