
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 
Årsberetningen ligger også ute på ALFs nettsider: www.legeforeningen.no/akershus 

 

Styrets sammensetning fra 1.1 - 31.12 2016

Leder: Allmennpraktiker Arne Røde, Oslo/Bærum 

 

Fritt valgte representanter: 

Overlege Aage K. Huseby, Ahus (nestleder) 

Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås 

 

Vara fritt valgte: 

Overlege Mads A. Oksum, Ahus 

LIS-lege Andreas H. Habberstad, Ahus  

 

Representanter fra yrkesforeningene: 

Af: Geirr H. Setekleiv, Østerås 

PSL: Faranak Asadi, Lørenskog 

LSA: Dianne E. Steenberg, Oppegård kommune 

Namf: Agneta E. Iversen, Arbeids- og velferdsdir. 

Of:  Toril A. K. Morken, Bærum sykehus   

Ylf: Håvard Ravnestad, Ahus  

   

Vararepresentanter: 

Rune Burkeland-Matre, Høvik  

Sverre Dølvik, Asker 

Geir Jentoft Korsmo, Ski kommune 

Zivile Tautkute, Solheim HMS, Lørenskog 

Odd Grenager, Ahus 

Darijan Ribic, Ahus 

 

Landsstyrerepresentanter: 

Arne Røde (leder)  

Aage Huseby (nestleder) 

 

Vara landsstyrerepresentanter: 

1. Gjertrud Lødøen 

 

Kurskomitémedlemmer:

Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås/Bærum (leder) 

Allmennpraktiker Vibeke Løvdal, Bærum kommune 

Samfunnsmedisiner Bjørg E. Tønnesen Dysthe, Bærum kommune 

Allmennpraktiker Arne J. Hjemmen, Lommedalen    

Overlege Helge Vogt, Ahus                

   

Valgkomité:  

Kjell A. Dalby, Drøbak  

Arne J. Hjemmen, Lommedalen  

Eivind Myhre, Son 

 

ALFs nettsider:  
Nettredaktør: Sekretariatet ved konsulent Anita Ingebrigtsen. 

Nettadresse: http://www.legeforeningen.no/akershus. 
 

Virksomheten i Akershus legeforening i 2016: 

Medlemstallet 3.1.2017 var 2699. Det er 104 flere medlemmer enn samme periode i fjor. Av disse 

var 136 pensjonister under 75 år og 171 over 75 år. Antall kvinner: 1272. Antall menn: 1427.  

 

Fordeling yrkesforening:    Antall: 

Allmennlegeforeningen     662  

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger    33 

Norsk arbeidsmedisinsk forening      28  

Norsk overlegeforening     881   
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid    68  

Prakt. spesialisters landsforening   194 

Yngre legers forening      833  

http://www.legeforeningen.no/akershus
http://www.legeforeningen.no/akershus


 

ALFs styre hadde 7 møter i 2016. Både styremedlemmer og varamedlemmer har blitt innkalt til 

møtene. 

 

Blant saker som ALF jobbet med i 2016 er: 

-  Tillitsvalgtarbeid https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/ 

- Situasjonen ved Akershus universitetssykehus HF  

- Situasjonen ved Bærum sykehus og Vestre Viken HF 

-  Fortløpende høringssaker fra Legeforeningens sekretariat og sentralstyre (se eget avsnitt) 

-  Kursarrangement (se eget avsnitt)  

-  Helsetjenesten for leger, som blir fulgt opp kontinuerlig også i 2017 (se eget avsnitt) 

-  Medlemsmøter/temamøter 

-  Nyhetsbrev til medlemmene (ligger på ALFs hjemmeside) 

- Samarbeid med NAV Akershus 

 

Årsmøte  

Årsmøtet ble avholdt 31. august i Oslo Militære Samfund.  

Møtet ble etterfulgt av sosialt samvær, samt foredrag ved direktør på Bærum sykehus Jardar 

Hals og direktør ved Ahus Øystein Mæland. Tema: "Utfordringer og løsninger for sykehusene 

i Akershus" - Opptaksområder og samarbeid med primærhelsetjenesten.  
Referat fra årsmøtet ligger på vår nettside. 

Det var 37 medlemmer til stede på selve årsmøtet og 50 under foredraget. 

 

Høringssaker 

Høringer fra Legeforeningen som ALF har behandlet på møtene og besvarelser på disse, finnes på 

våre nettsider: https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Horinger/ 

 

Temamøter/Medlemsmøter 

Se avsnitt under årsmøte. 

 

Helse- og omsorgstilbudet for leger og medisinstudenter 

Ordningen kan brukes av alle leger (også ikke-medlemmer av Dnlf) og medisinstudenter i Norge. 

Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). 

Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. 

 

Akershus legeforening har stor oppmerksomhet på legehelse; på å sikre medlemmene et godt tilbud av 

helsetjenester og en god støttekollegaordning.  Legers helse er først og fremst et individuelt ansvar for den 
enkelte lege, men også et kollektivt ansvar. 

 

Støttekollegaordningen 

Leder for ordningen i Akershus i 2016 var Arne J. Hjemmen. Informasjon om ordningen og oversikt over 
lege-for-leger og støttekollegaer finnes på vår hjemmeside, evt. fås ved henvendelse til ALFs sekretariat.  

 

I 2016 ble det jobbet med å styrke innsatsen ved våre sykehus. Tanken er å ha to støttekolleger 

som skal ha et spesielt ansvar for Ahus og en støttekollega for Bærum sykehus. Det har blitt 

avholdt kontaktmøter med tillitsvalgte på begge sykehusene. 

 

Legeforeningen utarbeider en årlig rapport med oversikt over aktiviteter. Rapporten viser at det 

Akershus i 2016 var 13 leger som var i kontakt med ordningen (7 kvinner og 6 menn). Antall 

samtaler totalt var 31, 16 kvinner og 16 menn (2 fra sykehus – 9 utenfor sykehus – 2 ikke oppgitt). 

 

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. Det er oppført 8 lege-leger i Akershus. 

 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/
https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Om-oss/Moter-og-referat/Arsmoter/
https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Horinger/
http://www.sop.no/artikler/om-oss/
https://legeforeningen.no/kollegastotte


Kurskomiteen 

Kurskomiteen består av tre allmennleger, en samfunnsmedisiner og en overlege.  

Komiteens medlemmer velges for en fire års periode ad gangen. 
 

De har hatt fem fellesmøter i løpet av året i tillegg til møter med kursarrangørene i forkant av 

kursene som ble avholdt. Forøvrig har mye av kommunikasjonen foregått via e-post.  

 

Tre av kurskomiteens medlemmer deltok på det årlige kurskomitéseminaret på Soria Moria i 

januar. Legeforeningen er ansvarlig for seminaret som er en samling for bl.a. medlemmer i 

kurskomiteer knyttet til en lokalforening. 
 

Egne kurs:  

Akershus legeforenings kurskomité avholdt Grunnkurs A/Allmennmedisin, EU-kurs,  

4.-8. april. Kurset ble arrangert på Soria Moria med 113 deltakere fra hele landet.  

62 kvinner og 51 menn. I tillegg var det mange på venteliste.  

 

Det ble også arrangert klinisk emnekurs om "Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i 

Norge" 4.-5. februar på Thon Hotel Arena, Lillestrøm med 64 deltakere. 45 kvinner og 19 menn. 

 

Kursgodkjenninger:  

Lokalforeningenes kurskomiteer godkjenner program for åpne møteserier arrangert av lokale 

legegrupper, strukturert hospitering på sykehus og lokale kurskomiteer i fylket. 

Øvrige kurs, smågrupper og praksisbesøk godkjennes av henholdsvis spesialitetskomiteen og 

Legeforeningen sentralt.  

 

Opplysninger om utdanning/kurs finnes på både ALFs og Legeforeningens nettsider. 

 

Foreløpige planer for kurs i 2017: 

 Klinisk emnekurs i karkirurgi i januar på Akershus universitetssykehus 

 Grunnkurs A på Soria Moria 13.-17. februar 

 

Regnskap/Økonomi 

I 2016 ble resultatet et overskudd på kr. 622 019,- mot budsjettert kr. 16 373,-. Hovedgrunnen til 

overskuddet er at det ble gjennomført kurs med flere deltakere enn antatt. 

 

Akershus legeforening fikk i 2016 totalt kr. 899 130,- i tilskudd fra Legeforeningen. Det er 

kr. 6 956,- mindre tilskudd enn i 2015. Selv om antall medlemmer har økt, har det blitt stadig 

mindre tilskudd fra Legeforeningen. Derfor har årsmøtet siste årene vedtatt en tilleggskontingent 

(årsmøtefastsatt kontingent) per medlem pr år på kr. 230,- (ikke pensjonister).  

 

Forutsetningen om fortsatt videre drift er til stede, og regnskapet for 2016 er satt opp under denne  

forutsetningen. Regnskapet er ført av Byrået i Son AS. Revidert og godkjent av Krogh 

Revisjon i Moss. 

 

Akershus legeforenings sekretariat 

ALF har kontor i Legenes hus. Adresse: Akersgata 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo,  

Telefon 23 10 92 42, Faks 23 10 92 44. E-post: akershus.legeforening@legeforeningen.no.  

Sekretariatets kontaktperson er Anita Ingebrigtsen. 

 

 

 

   Oslo 8. juni 2017 

 

 

 

Leder Arne Røde 

https://legeforeningen.no/lokal/akershus/Kurs-og-konferanser/Kurs-og-konferanser/
https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/
mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no

