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Vedtaksprotokoll fra arbeidsmøte i Oslo legeforening 29. januar 2020. 
Møtet ble holdt på Hotel Bristol. Møterom: Jonas Lie 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder 
Jacob Jorem, fritt valgt 
Sohail Aslam, fritt valgt 
Nina Irene Wiggen, AF 
Ingvild Schau Ystgaard, Ylf 
Even Holt, PSL 
Steffen Roth, Namf 
Bendik Brinchmann, LVS 
Neelam S. Anjum, LSA 
Aladdin Boukaddour, Nmf 
 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
 
Sak 1/2020 Årsplanlegging 
 

Kristin Hovland ønsket velkommen. 
 

Tillitsvalgtsarbeid i Legeforeningen  
Forhandlingssjef/advokat Hanne Gillebo Blom, Avdeling for jus og arbeidsliv 
(JA), Den norske legeforening informerte om Legeforeningens 
organisasjonsmodell og lokalforeningenes rolle. Hun viste til lokalforeningenes 
formål og oppgaver i Legeforeningens lover.  

 
Sosiale medier 
Kommunikasjonsrådgiver Anne-Lene Molland, Samfunnspolitisk avdeling 
(SPOL), Den norske legeforening informerte litt om bruken av sosiale medier. 
 
Nettside  
Nettrådgiver Stig Kringen, Samfunnspolitisk avdeling (SPOL), Den norske 
legeforening informerte om den nye nettsiden. Siden er også tilpasset 
mobilformat. 
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Sak 2/2020 Styrets arbeid 
 

A: Økonomi 
 

Tillitsvalgte:  
Kompensasjon på dagtid, men ikke hvis det er møter med kommunen eller 
ansettelser på kveldstid. 

 
Selv med kompensasjon for selvstendig næringsdrivende vil det likevel for 
mange innebære et økonomisk tap. Dette gjør det vanskelig å finne nye 
tillitsvalgte.  

 
Vedtak: 
Styret jobber videre med hvordan tillitsvalgtstrukturen bør være. Hvordan kan 
vi få flere med og hvordan skal de kompenseres? Sentralstyret inviteres til 
styremøte for å informere om tillitsvalgtarbeid som er et av sentralstyrets 
satsningsområder.  

 
Styret/styregodtgjørelse:  
Praksiskompensasjon er pr 1.1.2020 kr. 8080,-. Møtegodtgjørelse for 
styremedlemmer kr. 1250,-.  
 
 

B: 17 mai arrangement 
 

Vedtak: 
Sak utsettes til neste møte. 

 
 

C: Vedtekter for Oslo legeforening 
 
Vedtekter ble lagt fram til styrets medlemmer til informasjon. 

 
 

E: Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten 
 

Ble lagt fram til informasjon. 
 
 

F: Forslag til endringer i statuttene til Fondet til fremme av allmennmedisin i Oslo 
 

Forslag til endringer av statutter for Fondet til fremme av allmennmedisin i 
Oslo ble fremlagt for styret. 

 
Vedtak: 
Endringer ble lagt fram til informasjon og må godkjennes av årsmøtet. 
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Sak 3/2020 Vedtaksprotokoll fra 21. november 2019 
 
Vedtak 
Protokollen tas til etterretning.  

 
 
Sak 4/2020 Organisatoriske forhold i helsevesenet 
 

Kort gjennomgang: 
A:  Kommunehelsetjenesten 

 
B:  Spesialisthelsetjenesten 

 
C:  OUS organisasjonsstruktur 

 
 

Sak 5/2020 Journalen og redaktørspørsmål 
 
Per Helge Måseide har i mail av 25. januar 2020 sagt opp sitt engasjement som 
redaktør av Journalen.  
 
Spørsmål som ble drøftet: 
-Hva gjør vi videre med Journalen?  
-Skal vi videreføre samme produkt eller tenke helt nytt? 
-Hvor mange nummer skal det ev. gis ut pr år? 
 
Ellen Reenberg ønsker å fortsette. 
 
Vedtak: 
Styret diskuterte videre arbeid og besluttet i første omgang å oppnevne en 
redaksjonskomite til Journalen nr. 1/20. 
Redaksjonskomiteen består av leder Kristin Hovland og 2 representanter fra 
styret. 
 
Saken settes opp på neste møte. 

 
 
Sak 6/2020 Avtalemessige forhold 
 

A:  Preliminære forhandlinger etter dok. 25, del C i Oslo kommune. Invitasjon 
til å fremme krav til Legeforeningens særbestemmelser 
 
Den norske legeforening har i brev til Yrkesforeningene, Oslo legeforening og 
Nmf sendt invitasjon til å fremme krav til Legeforeningens særbestemmelser. 
 
Fristen for å fremme krav overfor kommunen er satt til 7. februar 2020. 
Svarfrist til Legeforeningen: 17.1.2020. 
 
Vedtak: 
Nina Irene Wiggen og Kristin Hovland ble oppnevnt til å være med i forhandlingene. 

Sak 7/2020 Høringssaker 
 

A:  Høring av NOU 2019:24 – Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 



 
 

4 
 

  
Legeforeningen har i brev av 19.12.2020 oversendt ovennevnte høring. 
 
Høringsfrist: 11.2.2020. 

 
Vedtak: 
Aasmund Bredeli ser på saken og gir tilbakemelding på om det er naturlig å gi 
en uttalelse fra Oslo legeforening. 

 
 

B:  Høring: Landsstyresak – Suppleringsvalg Rådet for legeetikk – vara – 
innhenting av forslag fra foreningsleddene 
Sakspapirer ble delt ut på møtet. 
Legeforeningen har mail av 27.1.2020 oversendt ovennevnte høring. 

  Sentralstyret ønsker forslag til kandidat til Rådet for legeetikk (varamedlem). 
 
Svarfrist: 1.3.2020. 

 
Vedtak: 
Sak utsettes til neste møte. 
 
 

C: Høring – nytt utvalg for menneskerettigheter  
 
Sakspapirer ble delt ut på møtet. 
Legeforeningen har i brev av 22.1.2020 oversendt ovennevnte høring. 

 
Svarfrist: 1.3.2020. 

 
Vedtak: 
Sak utsettes til neste møte. 

 
 

D: Høring – Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i 
spesialisthelsetjenesten 
 
Sakspapirer ble delt ut på møtet.  
Legeforeningen har i brev av 22.1.2020 sendt ovennevnte høring. 
Høringsnotat (93 sider) fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kan lastes 
ned på nettsiden til Legeforeningen. 
Svarfrist: 9.3.2020. 
 
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 

 
 
Sak 8/2020 Søknad om støtte til deltakelse på styrekurs 4 og 5 februar 2020 
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Det er i brev av 7.1.2020 fra leder Kristin Hovland sendt inn søknad om 
økonomiske støtte til deltakelse på styrekurs. 

 
Vedtak: 
Kristin Hovland gikk ut under behandling av saken. Søknaden ble godkjent. 

 
 
Sak 9/2020 Nytt fra Yrkesforeningene og NMF 
   
 
Sak 10/2020 Møteplan for styremøter 2020 

 
Forslag til møtedatoer ble framlagt. 

 
Vedtak: 
 
Nytt forslag: 
 
Januar  onsdag 29. januar 

Februar onsdag 26. februar 

Mars  torsdag 26. mars  

April  tirsdag 28. april 

Mai  mandag 18. mai 

  tirsdag 26. til torsdag 28.mai - Landsstyremøte på Soria Moria,  

Juni  torsdag 18. juni 

August  onsdag 19. august 

  tirsdag 25 august - Årsmøte 

September onsdag 23. september 

Oktober torsdag 29. oktober 

November tirsdag 24. november 

Desember torsdag 3. desember - Julemiddag 

 
 
Sak 11/2020 Årsmøte 25 august 2020 

 
Sted og tema må fastsettes. 

 
Vedtak: 
Saken ble utsatt til neste møte.  
Det ønskes innspill til tema og hvordan vi skal få medlemmene til å komme. 
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Sak 12/2020 Styreseminar 
 
Dato, sted og tema må fastsettes. 
 
Vedtak: 
Saken ble utsatt til neste møte 

 
 
Sak 13/2020 Orienteringssaker 
 

A: Legeforeningens lederseminar 14-15 januar 2020 på Hotel Bristol 
Tas til etterretning. 
 

B: Årshjul og årskalender for lokalforeninger 
Tas til etterretning. 
 

C: Trasoppklinikken tilbyr hjelp til leger som sliter med rus. 
Tidsskrift for Den norske legeforening har publisert informasjon om den nye 
avtalen som Legeforeningen og Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger 
(SOP) har gjort med Trasoppklinikken. Informasjon om denne avtalen er 
publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

 
Tas til etterretning. 

 
 
EVENTUELT: 
 
Sak 14/2020 Oppnevning av vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre 2019-2021 

 
Vedtak: 
Styret vedtok å oppnevne vararepresentanter til Legeforeningens landsstyre i 
prioritert rekkefølge:  
1. Nina Irene Wiggen 
2. Neelam S. Anjum 
 
 

Sak 15/2020 Saker til landsstyremøtet 
 
Vedtak: 
Oslo legeforeningen har ingen saker til Legeforeningens landsstyremøte. 
 

 
Sak 16/2020 Møte på Litteraturhuset torsdag 23. april 2020 

Akershus legeforening har invitert Oslo legeforening til å være medarrangør. 
Tema: Fastleger og handlingsplan fra HOD som forventes å komme i april. 
 
Vedtak: 
Styret stiller seg positive. 
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Sak 17/2020 Dialogmøter med politikere 
 
 Helsetjenesteaksjonen kontaktet Kristin Hovland før jul for å diskutere mulighet 

for et samarbeid om dialogmøte med politikere.  
 
Vedtak: 
Støttes fra styret. Kristin Hovland fortsetter arbeidet. 
 
 

Sak 18/2020 Ny generalsekretær 
   

Det ble gitt informasjon om sentralstyrets vedtak fra desember 2019 vedr.  
sak 162/19. 

 
 
26.2.2020 
 
 
 
 
 
____________________      ________________ 
Kristin H. Hovland       Aasmund Bredeli 
Leder         Nestleder  
 
 

 

 

Kommende møter: 

Mars  torsdag 26. mars  

April  tirsdag 28. april 

Mai  mandag 18. mai t 

Tirsdag 26. til torsdag 28.mai - Landsstyremøte på Soria Moria, Oslo 

Juni  torsdag 18. juni (reservert møterom Æskulap fra kl. 1615-1900)  

August  onsdag 19. august 

  tirsdag 25 august - Årsmøte 

September onsdag 23. september 

Oktober torsdag 29. oktober 

November tirsdag 24. november 

Desember torsdag 3. desember - Julemiddag 
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