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ÅRSMELDING 2020 
 

STYRETS BERETNING OM OSLO LEGEFORENINGS VIRKSOMHET I TIDEN 
1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2020 

 
 
 
Styret med vara i perioden 1. januar til 31. desember 2020 
 
Leder: Kristin H. Hovland 
 
Fritt valgte: Sohail Aslam  Vara:   Gunnar Frode Olsen 
 Jacob Jorem   Kari Løhne 
 
Representanter fra yrkesforeningene:  1. vara   2. vara 
Af Nina Irene Wiggen  Gunnar Frode Olsen  Olav R. Wangensteen  
Namf Steffen Roth     Nina Skylv       

 Neelam Sarwar Anjum  Irene Teslo   Anne Stine Garnes  
 Bendik C. Brinchmann  

Of Aasmund Bredeli  Anne Marit W. Førland 
PSL Even Holt   Geir D. Slapø              
Ylf Ingvil Schau Ystgaard (til 31.8) Cathrine Helgesen 
 Anniken Riise Elnes (fra 1.9) 
Nmf Aladdin Boukaddour (29.9) 
 Sina Nordby (fra 1.10) 
 
Sekretariat:   
Oslo legeforening har til vanlig kontor i Legenes hus. 
Besøksadresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo. Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.  
E-post: oslo.legeforening@legeforeningen.no. 
 
På grunn av oppussing av Legenes hus, har ansatte og leietakere fra juni 2019 til oktober 2020 vært 
i midlertidige lokaler i Kirkegata 25. Legenes hus ble gjenåpnet under Covid-19 pandemien 13. 
oktober, men med redusert drift ut året. De fleste ansatte har vært på hjemmekontor siden 12. mars. 
 
Sekretariatets ansatte i 2020: 
Anita Ingebrigtsen     
Kristin Hekne Thoresen
 
Landsstyrerepresentanter: 
Kristin H. Hovland 
Aslam Sohail 
Steffen Roth 
Bendik C. Brinchmann 
 

Varamedlemmer 
Nina Wiggen 
Neelam Sarwar Anjum 
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Kurskomité:    Valgt t.o.m.  
Reidar Johansen Af  2021 (leder) 
Terje Johansen  Af  2021 
Henrik Steenfeldt-Foss Af  2023 
Christin G. T. Lund Of  2023 
Marit Skogstad  Namf  2021 
Aslak Holtestaul Af  2023 
 
Valgkomité: 
Bente Thorsen  Af 
Marit Kamøy  LSA 
Recep Øzeke  Of  
 
Helsetjenester for leger  

Styringsgruppe for lege-leger 
Linda Elise Grønvold Af         avdelingsleder 
Nina Skylv (til 31.8) Namf  oppnevnt av styret 
Steffen Roth (fra 1.9) Namf  oppnevnt av styret 
 
Støttekollegagruppen leder 
Gro Bjartveit  Af        

 
Journalen 
Redaktør for Journalen i 2020 var Kristin H. Hovland. Redaksjonssekretær-tjenester og layout ble utført 
av firmaet Svovel AS ved Ellen Renberg. Det ble benyttet ekstern annonseakkvisitør.  
 
Oslo legeforenings nettsider 
Ansvarlige i 2020: Sekretariatets ansatte og leder. 
 
Det ble påbegynt et omfattende arbeid med å forbedre sidene i slutten av året. Arbeidet ferdigstilles i 
begynnelsen av 2021. Lenke til nettsiden: Oslo legeforening 
 
Sosiale medier 
Oslo legeforening har egen Facebook-side. Ansvarlig for siden er sekretariatet v/Kristin Hekne 
Thoresen. Her legges det ut aktuelle nyheter/informasjon til leger i Oslo. Lenke til Facebook 
 
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo 
Fondsstyret består av kurskomiteens medlemmer, samt en representant oppnevnt av Oslo legeforenings 
styre: Sohail Aslam. Det har ikke vært noen søknader til Fondet i 2020. Retningslinjer for Fondet finnes 
på vår nettside: Fondet til fremme av allmennmedisin i Oslo 
 
Representanter i forskjellige utvalg 

Oslo legeforenings lønnsutvalg: 
Leder og yrkesforeningenes representanter i styret. 
 
Konfliktberedskapsutvalg 
Leder Kristin H. Hovland. Utvalget settes sammen når konflikt oppstår.  
Det har ikke vært nødvendig å sette sammen et slikt utvalg i 2020. 
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Legeforeningens Regionsutvalg Sør-Øst: 
Kristin H. Hovland og representant fra Nmf ved Universitetet i Oslo er medlemmer av regionsutvalget. I 
tillegg inviteres foretakstillitsvalgte til møtene. 
 
Samarbeidsutvalget Oslo kommune og OUS: 
Kristin H. Hovland. 
 
Sentralt partssammensatt utvalg Oslo kommune - Rammeavtalen om fastlegeordningen: 
Kristin Hovland og Nina Wiggen.  
 
Samarbeidsutvalget for Legevakten i Oslo (Rammeavtalen 10.5.2):  
Atif Abbas og Atif I. Chaudhry. 
 
Medlemmer 
Per 31.12.2020 var det 6819 medlemmer hvorav 1145 pensjonister. Fordelt på kjønn: 3348 kvinner og 
3471 menn.  
 
Medlemmene fordelte seg slik på ordinære medlemskap i yrkesforeninger: 
Allmennlegeforeningen 1098 
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 316 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 271 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 112 
Norsk overlegeforening 2572 
Prakt spesialisters landsforening 463 
Yngre legers forening 1989 
 
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt som et digitalt møte i Zoom 25. august. Kristin Hovland var møteleder. 
55 medlemmer var til stede på møtet.  
 
Etter årsmøtet var det foredrag ved assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fra 
Helsedirektoratet: "Covid-19, hvor står vi og hvor går vi?" 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 9 styremøter i 2020 og det ble behandlet 112 saker. 
 
Regnskap/Økonomi 
I 2020 ble resultatet et overskudd på kr. 603 671 mot budsjettert kr. 130,-.  
Resultatet skyldes i hovedsak mindre kostnader ifm utgivelse av Journalen. 
 
Forutsetningen om fortsatt videre drift er til stede, og regnskapet for 2020 er satt opp under denne 
forutsetningen. Regnskapet er ført av Legeforeningens økonomiavdeling. Revidert og godkjent av 
Revisjonsfirmaet RSM Norge AS. 
  
Oslo-legen 
Det kom inn 9 forslag til Oslo-legen 2020. Komiteen, bestående av Jacob Jorem og Sohail Aslam 
la fram sin innstilling til styret i styremøtet i juni. Styret vedtok å dele ut prisen til Bjørg Marit 
Andersen. Hun ble tildelt prisen for sin store innsats innen smittevern og helsepolitiske engasjement 
innen Oslo-området over mange år.  
 
Komitéen fremla styrets begrunnelse på årsmøtet 25. august, overrakte blomster, et litografi av  
Nina Due, samt en reisesjekk på kr 10 000,-. 
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Hovedområder for Oslo legeforenings arbeid 
De tillitsvalgte i Oslo legeforening gjør en betydelig innsats hver dag på arbeidsplassene, men har siste 
året engasjert seg spesielt i arbeidssituasjonen/avtaler for leger i Oslo ifm Covid-19, planleggingen av 
nytt universitetssykehus, storbylegevakt, fastlegeordningen  og helsefelleskap. 
 
På grunn av pandemien, smittevernregler og nedstenging i 2020, har ikke Oslo legeforening hatt 
fysiske arrangementer. Men det har vært høy aktivitet blant både tillitsvalgte på sykehus og i 
kommunen, med mange digitale samtaler og møter. 
 
Oslo legeforening har under pandemien oppfordret medlemmene til å følge digitale arrangementer 
som har vært i regi av Legeforeningen, som bl.a. Legeforeningens erfaringskonferanse om  
Covid-19. 
 
Høringer  
som var behandlet på styremøtene og besvarelser på disse, finnes på vår nettside:  
Høringer (legeforeningen.no) 
 
Journalen 
Journalen er medlem av Fagpressen, har egen formålsparagraf og redigeres etter Redaktørplakaten og 
Vær Varsom-plakaten. Hvert nummer har en egen frittstående helsejournalistisk temasak.  
I 2020 ble det kun utgitt et nummer hvor leder Kristin Hovland var redaktør. 
 
Journalen nr. 1/2020 - Tema: En psykt bra by. 
 
Det er en pågående diskusjon i styret i forbindelse med framtidig utgivelse av Journalen. Det er ikke 
avgjort om Oslo legeforening fortsatt skal utgi Journalen som papirutgave, utgi elektronisk utgave, 
avvikle Journalen eller i stedet utgi temanummer. 
 
Alle numrene av Journalen ligger ute på vår hjemmeside: Journalen 
 
Møteserie 
Møteplass Oslo ble arrangert med bistand fra Oslo legeforening. Samhandlingsoverlege Bente Thorsen 
var kursleder. Det ble avholdt tre digitale møter i 2020 og tema var: 
 
13. februar:  Samarbeid om eldre og skrøpelige pasienter.  

7. oktober:  Legens rolle i klagesaker – når samarbeidet svikter.  

25. november:  Psykisk helse og rus.  
 
Kurskomiteen 
Komiteen består av seks medlemmer, hvorav fire allmennpraktikere, en arbeidsmedisiner og en 
sykehuslege. De velges for en periode på fire år, og det ordnes slik at halvparten står på valg hvert annet 
år. 
 
Det ble avholdt fem møter i 2020, hvorav to digitale i Teams. Det har også vært jevnlig 
korrespondanse/kontakt per e-post og telefon.  
Hovedoppgavene er å godkjenne de lokale kurskomiteer, sykehushospiteringer og møteserier, samt 
arrangere kurs for allmennleger. Kursgodkjenningen er i all hovedsak lagt til spesialitetskomiteen i 
allmennmedisin.  
 
Gjennomførte kurs i 2020: 

Klinisk emnekurs i kardiologi: 
Dato: 5.11, 24.11 og 1.12. Kursansvarlig: Marit Skogstad. 
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Kurset skulle vært avholdt på Diakonhjemmet Sykehus, men måtte endres til et digitalt kurs.  
Antall deltakere: 77 - 33 kvinner og 44 menn. Antall tellende poeng: 15. 
 
Planlagte kurs: 

Grunnkurs C - Forebyggende medisin skulle vært avholdt i november på Thon Hotel Opera i Oslo, men 
på grunn av Covid-19 ble kurset utsatt til 2021, i håp om at kurset da kan arrangeres som et fysisk kurs. 
Det var 80 personer som hadde fått plass på kurset. 
 
Grunnkurset er obligatorisk for allmennleger i spesialisering. Kurset er delt opp slik: 
8 timers forberedende nettdel (del 1) og 22 timer samling (del 2).  
Læringsmål: Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid - Omsorg for egen og kollegas helse - 
Problemstillinger ved supplerende undersøkelser og screening. 
 
I tillegg til ovennevnte kurs var det planlagt et klinisk emnekurs i trygdemedisin. 
Kurskomiteen ønsket å arrangere dette som et fysisk kurs, men på grunn av gjeldende smittevernregler i 
2020, er dette kurset utsatt på ubestemt tid. 
 
 
Helsetjenesten for leger og medisinstudenter 

Støttekolleger i Oslo:  
Gro Bjartveit (leder), Sharam Shaygani, Tove Gridset og John W. Glad. 
Støttekollegaordningen 
 
Legeforeningen utarbeider årlig rapport med oversikt over aktiviteter.  
Rapporten for 2020 viser at det i Oslo var 51 leger som var i kontakt med ordningen. Det er 22 flere 
kontakter enn i 2019. Av disse var 31 kvinner og 19 menn.  
 
Antall samtaler totalt var 96. Det er 44 flere samtaler enn i 2019. Av disse var 64 kvinner og 32 menn. 28 
jobbet på sykehus, 20 utenfor sykehus og 3 var ikke oppgitt.  
De fleste kontaktene ble etablert av legen selv. 
 
Antall under 40 år: 23, antall mellom 41-50 år: 14, antall mellom 51-61 år: 13, 1 over 70 år.  
Den største oppgitte årsaken til kontakt gjaldt psykisk sykdom og problem i jobben. 
 
Mer informasjon om ordningen finnes på nettet: Helsetjenesten for leger og medisinstudenter 
 
Lege-for-lege-ordningen: 
Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Drøyt 140 leger deltar i lege-
for-lege-ordningen, i regi av de 19 lokalforeningene. 
 
Mer informasjon om ordningen og fylkesvis oversikt med kontaktopplysninger på samtlige leger som p.t. 
har verv i lege-for-lege-ordningen ligger ute på nettet. Lege-for-lege-ordningen 
 
 
Oslo, 20. mai 2021 
 
Oslo legeforening 
 
 
Kristin H. Hovland 
Leder 
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