
  

 

NYHETSBREV  
Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening           Nr. 1 – Juni 2019 

 
 

 
Kjære kolleger 
  
Vi har i ALF jobbet med helsepolitikk siden siste medlemsbrev.  
Jeg personlig, sitter igjen med en følelse av at det hjelper så lite.  
 
Styret i Helse Sør-Øst har besluttet å legge ned Ullevål og heller 
satse på utbygging av Gaustad og Aker. Et siste håp er at Stortinget 
sier nei og tar en ny konsekvensanalyse av rehabiliteringen av 
Ullevål. Det er staten (oss) som skal betale regningen, ikke styret i 
Helse Sør-Øst.  
 
Vi ventet på revidert nasjonalbudsjett, men fant ingen friske 
penger. Normaltariffen er ferdig forhandlet og det har blitt overført 
noen "friske" kroner. Men det er ikke nok. Husleie og andre utgifter 
stiger mer enn inntektsøkningen. Det vil igjen si redusert inntekt og 
økt arbeidsmengde. Jeg personlig vil greie meg, men er bekymret  
for framtidig rekruttering. Kolleger på våre sykehus sliter med håpløse IKT-løsninger og økte 
oppgaver. Hva er det egentlig Høie ønsker? Drop-in leger, KRY og hjemme-leger uten ansvar?  
 
22. august har vi årsmøte i Akershus legeforening. Se egen sak.  
Jeg gir meg ikke, og stiller til gjenvalg som leder for en ny periode. Vi må være på banen ellers  
taper vi. 
 

I nyhetsbrevet denne gangen: 

• Innkalling til årsmøte, temamøte og middag  
22. august på Nedre Foss Gård  

• Folkemøte 27. august 2019 
Hvordan videreutvikle kommunehelsetjenesten for å 
gi framtidens eldre et godt tilbud 

• Legeforeningens landsstyremøte 2019 

• Nyheter fra Allmennlegeforeningen 

• Oversikt over støttekolleger  
 

Ønsker alle en god sommer og håper vi ser mange medlemmer på årsmøtet i august. 👍😎 

 

Arne Røde 

Leder 
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ÅRSMØTE - TEMAMØTE - MIDDAG 

Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 22. august 2019 kl. 17.30.  

Enkel bevertning fra kl. 17.00. Møtet etterfølges av temamøte og middag.  

Sted: Nedre Foss Gård, Nordre gate 2, 0551 Oslo. 

Det er mulig for ledsager å delta på både temamøte og middag. Se priser på neste side. 
 
På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest mulig og senest 10. august. 
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla! 
 
 

PÅMELDING - KLIKK PÅ DENNE LENKEN 
 
 

SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og tellekomité 

3. Godkjenning av saksliste 

4. Årsberetning 2018 

5. Regnskap 2018 

6. Budsjettforslag 2020  
(herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent) 

7. Tildeling av signatur og prokura  
(leder, nestleder og sekretariatets konsulent hver for seg)  

8. Valg for perioden 1.9.19 – 31.8.21 
Valg i henhold til Akershus legeforenings vedtekter: Styreleder, 2 styremedlemmer  
med vara, kurskomitémedlemmer, revisor og valgkomité.  
Kurskomiteens medlemmer velges for 4 år 
 

 

TEMAMØTE KL. 18.15: 

Fremtiden i "våre" hender 
Ved Kristin K. Utne – Nyvalgt leder i Yngre legers forening fra 1.9.2019 og  
Petter K. Risøe - M.D. M.P.H. Ph.D. Informasjonsteknologi og -tjenester 
 

 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/6/33628/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1tHqqpDiAhXFo4sKHXtWDesQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/KristinKUtne/status/922125515426877440&psig=AOvVaw0EMoM1hZLbcsg8F1LHeuGC&ust=1557556112812863
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdzbyPq5DiAhVRlosKHU38B_0QjRx6BAgBEAU&url=https://no.linkedin.com/in/petterrisoe&psig=AOvVaw3Vce5EwrCB7-z3tKNAe2yX&ust=1557556181859508
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MIDDAG KL. 19.30 - bindende påmelding: 
NB! Nedre Foss Gård – Nordre gate 2, 0551 Oslo 

     
PRISER: 

Medlem:  Årsmøte og temamøte kr. 0,-.  Middag kr. 500,- 

Ledsager:  Temamøte kr. 0,-.  Middag kr. 1 000,-  
 
Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, kaffe/te.  
I prisen inngår også enkel bevertning før og under årsmøtet.  
 
Forslag om saker som skal behandles må være innkommet til styret senest 8 uker  
før årsmøtet.  
 
Innkallingen, ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 31.12.2018, samt årsberetning for 2018 
finner du som vedlegg i egen utsendt mail om årsmøtet og på vår nettside.  
 
Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 901 72 321 eller mail 
akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding. 
 
 
Med hilsen 
Akershus legeforening 

https://www.nedrefossgaard.no/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/nyheter/arsmote-2019/
mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no
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FOLKEMØTE I LILLESTRØM KULTURSENTER 

TIRSDAG 27. AUGUST 2019 KL. 18.00 

"Hvordan videreutvikle kommunehelsetjenesten for å gi  

 framtidens eldre et godt tilbud" 
 

Foreløpig agenda: 

Kl. 18.00 Introduksjon og en kort presentasjon av de utfordringer sykepleiere 
og leger ser framover. 

Kl. 18.10 Presentasjon av Regjeringens "Leve hele livet" melding  
Ved Stortingspresident Tone W. Trøen  

Kl. 18.30 Pasientombudet i Oslo og Akershus. Pasienter og pårørende i 
framtiden 

Kl. 18.40 AHUS Utfordringer i kapasitet og samhandling 
Ved Bente H. Gerner, leder av Samhandlingsavdelingen på AHUS 

Kl. 18.50 Paneldebatt med lokalpolitikere  

Kl. 20.00 Slutt 

 
Debattleder:  
Svein Tore Marthinsen 
  
Møteledelse:  
Fylkesleder Ragnhild Hegge i Norsk Sykepleierforbund, avd. Akershus 

Fastlege Hans-Christian Myklestul, representant for Allmennlegeforeningen i 
Akershus legeforenings styre 

Sted:  
Lillestrøm Kultursenter, Scene 5, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm 

Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding. Gratis. 
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 LANDSSTYREMØTET 2019 

  Ved Aage K. Huseby  

  Nestleder og fritt valgt styrerepresentant 

 

 

Landsstyret ble avholdt i Kristiansand 4. – 6. juni. Vi ble møtt med solskinn og det blide Sørland, 

avsluttet med tordenskrall og tornado. Dessverre avspeilet det også stemningen i 

konferansesalen. Siste sak på programmet ville gi støtte til vedtak om opprettelse av 200 nye 

LIS1-stillinger. YLF ønsket å sanere mulighet for «postleger». Dette mente salen var for dårlig 

utredet, og saken ble utsatt. Den utredes nærmere til neste landsstyremøte. Forhåpentligvis vil 

disse LIS1-stillingene komme uavhengig av Landsstyrets beslutningsvegring.  

 

Helsepolitisk debatt hadde fokus på samhandlingsutfordringer. I de regionale foretaks-

utviklingsplaner har begrepet 5%-gruppen blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er de 5% av 

pasientene som bruker 50% av sykehusenes ressurser. Kan bedre samhandling løse denne 

utfordringen? Sannsynligvis ikke. Dette er en heterogen gruppe. Ressurskrevende nyfødte, 

multitraumatiserte og avansert kirurgi med krevende intensivbehov hører hjemme i sykehus. 

Utskrivelse av disse pasientene vil kreve god samhandling, men de vil fortsatt være like 

ressurskrevende. Nå bare overført til et kommunalt budsjett. Mange gode forslag på bedret 

samhandling ble ventilert. Gode IKT-løsninger ga mest tiltro.  

 

Økonomien i Legeforeningen har alltid vært god og vil fortsette slik. 2018 viste reduserte 

finansielle inntekter og medlemsinnbetalinger. Kaken til fordeling er stasjonær. Det var lite 

støtte til YLF om forskyvning av økonomi. De har store opplæringsutfordringer og stor 

gjennomtrekk av tillitsvalgte.  

 

Valg ble gjennomført ukomplisert.  

Marit Hermansen stilte til gjenvalg og var den selvfølgelige 

president. Visepresident ble Anne Karin Rime fra 

Overlegeforeningen. Ellers et godt og bredt sammensatt 

sentralstyre, som denne gang også ga plass for 

representant fra PSL.  

 
Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen 

Reiser hjem med følelsen av et vellykket landsstyremøte. En liten klump i magen. Er vi så 

beslutningsudyktige? Vi får se. Vi møtes igjen til nytt landsstyremøte i mai 2020 på Soria Moria  

i Oslo. 
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 NYHETER FRA AF   

  Ved Hans-Christian Myklestul 
  Styrerepresentant for Allmennlegeforeningen 
 
 
 
 
 

Gode kollegaer 

I mitt første nyhetsbrev som 1. landsråd for Allmennlegeforeningen i Akershus vil jeg starte 

med å takke av Rune Burkeland-Matre for jobben gjort fram til 1. november i 2018. På grunn 

av flytting ut av fylket kunne han ikke lengre representere fastlegene i Akershus. Etter at 

undertegnede overtok, har jeg brukt en hel del tid på å bli kjent med de forskjellige 

tillitsvalgte i kommunene. Videre har det vært arrangert et møte for tillitsvalgte fastleger i 

mars. Det er en målsetting for undertegnede at Allmennlegeforeningen skal oppleves som 

en nær og relevant forening. Det er viktig med innspill og tilbakemeldinger for å kunne gjøre 

en god jobb for medlemmene. Gi innspill til din lokale tillitsvalgte eller direkte til meg. 

23. og 24. oktober i fjor arrangerte Allmennlegeforeningen sin årlige tariffkonferanse. Her 

møttes alle 1. Landsrådene. Der ble forhandlingene av normaltariff og gjeldende avtaleverk 

diskutert. Dette er innspill fra medlemsmassen til legeforeningen sentralt til årets 

forhandlinger. I denne vårens forhandlinger vil både Normaltariff og ASA 4310 forhandles 

parallelt. Det var alltid intensjonen at disse skulle forhandles sammen, men praksis har ikke 

vært slik. Fra i år blir det slik, etter at legeforeningen sa opp avtalen gjeldende fram til 31. 

august i år. Dere vil bli fortløpende underrettet om forhandlingene. Og la meg bare 

understreke – mange av dere har gitt meg tilbakemeldinger om at Allmennlegeforeningen 

har for stort fokus på rekruttering og for lite på stabilisering. Det er formidlet til leder og 

øvrige styre. Rekruttering har vært og er en utfordring i mange kommuner, men i mindre 

grad i Akershus. Derfor har man sentralt valgt å flagge denne utfordringen. Det betyr ikke at 

viktigheten av stabilisering har vært underkjent. Denne våren har det vært et fokus på 

stabilisering av fastlegeordningen. Uten erfarne, kompetente og hardtarbeidende fastleger 

er ikke ordningen bærekraftig. Helseminister Høie har erkjent behov for rekruttering og 

stabilisering. Det blir spennende å se utfallet av årets forhandlinger.  

Årsmøtet i Allmennlegeforeningen ble avholdt 8. mai under Våruka på Hellerudsletta. Under 

leders tale var det snakk om viktigheten av pasientmøtet, levelige arbeidsdager for fastleger, 

utfordringer knyttet til stabilisering og rekruttering, finansieringsmodeller, ALIS samt kvalitet 

og utvikling i fastlegeordningen. Nytt styre i Allmennlegeforeningen ble valgt. Nåværende 

nestleder Nils Kristian Klev ble valgt til ny leder. Trønderopprøret vant årets Allmennlegepris.  

Neste årsmøte i Allmennlegeforeningen blir på Fornebu 4. - 8. mai 2020. 

https://fastlegen.no/artikkel/nytt-styre-i-allmennlegeforeningen
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Fastlegen.no er foreningens informasjonsside. Her kommer det forløpende relevant 

informasjon. Nytt om forhandlingene presenteres her. Praksiskonsulentene på AHUS har to 

prosjekt å informere om. Kompetansebroen inneholder egne sider for leger. AHUSForum for 

samhandling mellom allmennleger og sykehusleger finner dere også her. 

I løpet av juni vil det avholdes valg av nye landsråder. Kun de som er tillitsvalgte i sine 

respektive kommuner kan stille. Det vil komme en elektronisk avstemming til alle 

medlemmer i Akershus hvor dere har mulighet til å stemme på de dere ønsker skal innta de 

forskjellige verv. 

På landsstyremøtet ble det fattet et viktig vedtak om lånefondet for å bedre forholdene for 

unge næringsdrivende leger. 

Fastlegeordningen er i krise og Legeforeningen har engasjert seg sterkt i å bedre forholdene 

for fastlegene. For unge leger er etableringskostnaden et hinder for å komme i gang med 

egen praksis.  

Under behandlingen av budsjettet for 2020 ble det vedtatt at rentesatsen på lånefond for 

privat legepraksis reduseres slik at den enhver tid samsvarer med normrenten for beskatning 

av rimelige lån hos arbeidsgiver. Utgjør p.t. 2,1 %. 

Ta kontakt ved spørsmål. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 

Med vennlig hilsen 

Hans-Christian Myklestul 

E-post: hcmyklestul@hotmail.com.  Mobil: 90102967 

 

__________________________________________________________________________ 

LLEEGGEEFFOORREENNIINNGGEENN  FFLLYYTTTTEERR  MMIIDDLLEERRTTIIDDIIGG  
 
Legenes hus i Akersgata 2 skal pusses opp, og Legeforeningen har derfor flyttet til 
midlertidige lokaler i Kirkegata 25, 0153 Oslo. Sekretariatet i Akershus legeforening holder til 
i 3. etg. Telefon 901 72 321. E-post: akershus.legeforening@legeforeningen.no. 

 

 

https://fastlegen.no/
https://www.kompetansebroen.no/leger/
https://www.kompetansebroen.no/article/ahusforum-en-samhandlingsarena-for-leger/#1558332364618-b6892abc-d2ba
mailto:hcmyklestul@hotmail.com


 8 

 

OOVVEERRSSIIKKTT  OOVVEERR  SSTTØØTTTTEEKKOOLLLLEEGGEERR  II  AAKKEERRSSHHUUSS  
Mer informasjon om helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter finner du på 
Legeforeningens nettside: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/ 
 
 

Elisabeth Juvkam 
Leder 
 
Arbeidssted: Lønnås legesenter 
Telefon: 951 10 935 
E-post: ejuvkam@gmail.com 
 
 

 
Ragnhild Thorstensen Horn 
Medlem 
 
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus 

 Mobil: 400 65 435 
 E-post: ragnhildhorn1@gmail.com, 

 

  

Jørgen Henrik Brochmann 
Medlem 
 

Arbeidssted: Henrik Brochmann AS 
Mobil: 951 38 024 
E-post: hbrochma@online.no 
 
 

 
Agneta Emma Iversen 
Medlem 
 
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Mobil: 907 00 589 
E-post: agneta-emma@live.no 

 

Fredrik Jakhelln 
Medlem 
 
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis 
Mobil: 959 32 549 
E-post: fre-j@online.no 

 
 

Jorun Kvile 
Medlem 
 
Arbeidssted: Follo DPS - Ahus 

Mobil: 958 36 088 

E-post: jorukv@online.no 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=242108128233080049102172132145125039218149035014
mailto:ejuvkam@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=202118044064117196129038079120109170079240205068
mailto:ragnhildhorn1@gmail.com
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028038079197227102077235084164121127015217214076
mailto:'hbrochma@online.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=028087163212078218019037226065081171207164038082
mailto:'agneta-emma@live.no'
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=098014172003161059143104009237147054004234179048
mailto:'fre-j@online.no'
mailto:jorukv@online.no

