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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 24. november 2020 
Møtet ble holdt i Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder 
Jacob Jorem, fritt valgt    
Sohail Aslam, fritt valgt   
Sina Nordby, Nmf  
Neelam S. Anjum, LSA   
Even Holt, PSL    
Bendik Brinchmann, LVS  
Anniken Elnes, Ylf    
Steffen Roth, Namf 
Nina Wiggen, AF 
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
Forfall: 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
 
Sak 104/2020 Vedtaksprotokoll og notat fra styreseminar 22. – 23. oktober. 

Vedtak: 
Vedtaksprotokoll og notat fra styreseminaret ble godkjent. 
 
 

Sak 105/2020 En runde rundt bordet 
Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Diakonhjemmet 
• Smittesporingsteamene 
• Feberklinikkene 
• Smittevernutstyr 
• Fastleger/legevakt 
• Møteplass Oslo 
• Rammeavtale 
• Helsefellesskap 

 

Sak 106/2020 Anmodning om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte 
Legeforeningens sentralstyre har i mail 26.10.2020 sendt anmodning til 



lokalforeningene om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte. 
Tillitsvalgtarbeidet er ett av sentralstyrets hovedsatsningsområder i år. 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening har innkalt Anne-Karin Rime og Kristin Kornelia Utne fra 
sentralstyret til et møte 24. november, for å drøfte hva Oslo legeforening kan 
bidra med i dette arbeidet. 

 
 
Sak 107/2020 Aktivitetsregnskap Oslo legeforening 
  Regnskapet ble presentert for styret. 
 

Vedtak: 
Tatt til etterretning. 

 
 
Sak 108/2020 Landsstyremøte 30. – november – 1. desember 2020 
  Saker ble gjennomgått: 

Helse og trygghet først 
Sak 7 Endringer i Legeforeningens lover vedr spesialforeninger 
Sak 8 Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet 
Sak 9 Endring av vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for 

privat legepraksis 
Sak 10 Budsjett 

 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 

 
 
Sak 109/2020 Styreseminar på Svalbard i mars 2021 

På forrige styremøte ble det forslått å ha styreseminar på Svalbard fra torsdag 
11. til lørdag 13. mars. 
 
Da det ikke går noen fly fra Longyearbyen til Gardermoen på lørdager må det 
vurderes om det kan være aktuelt å ha hjemreise søndag 14. mars.  

 
Vedtak: 
Seminaret utsettes pga koronasituasjonen. 
 

 
Sak 110/2020 Hvordan samle informasjon om situasjonen så langt under 

pandemiperioden, sett fra legenes perspektiv, for alle helsetjenestene 
 

Vedtak: 
Det sendes innspill fra Oslo legeforening til Høring – Forespørsel om å bidra til 
Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19. 
 
 

 
Sak 111/2020 Høring – Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om 



covid-19 

Legeforeningen avholdt en heldags erfaringskonferanse om covid-19 den 16. 
oktober: https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/erfaringskonferanse-om-
covid-19/ 
 
I etterkant av konferansen har Legeforeningen oversendt en kort rapport til 
koronakommisjonen for å videreformidle noen av de viktigste erfaringene fra 
våre medlemmer og vårt arbeid med pandemien.  
 
Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/foresporsel-om-a-bidra-
til-legeforeningens-erfaringsrapport-om-covid-19/ 

  Svarfrist: 24. desember 2020. 
 
  Vedtak: 

Se sak 110/2020. 
 
 
Sak 112/2020 Etterbetaling til Svovel ifm utgivelser av Journalen. Informasjon gis på 

styremøte. 
Kristin Hovland informerer. 
 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 

 
Sak 113/2020 ORIENTERINGSSAKER: 
 

A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
 

B) Invitasjon til digitalt halvdagsmøte om drift og utvikling av 
lokalforeningene 14. januar 
Programkomitéen inviterer til et digitalt halvdagsmøte 14. januar 2021 kl. 
09.00-12.30. Målet med møtet er å se på viktige driftsoppgaver, samt utveksle 
læringspunkter mellom lokalforeningene. Program for dagen ettersendes.  
 
Møtet er gjort om til et heldagsmøte etter styremøtet. 

 
 

 
Med vennlig hilsen 
Oslo legeforening 

 
        Sign. 

Kristin H. Hovland       Aasmund Bredeli 
Leder         Nestleder 
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