
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Trygve Kase, PSL – Nestleder 

Lise Storhaug, LSA Kasserer 

Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt 

Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara 

Robert Magnusson, AF 

Kristel Gilberg, Namf 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Ann Karin Rime, OF* 
Vibeke Wankel, PSL vara* 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara* 

Halvard Bø, LSA vara * 

Kjell Ingar Bjørnstad, OF* 

Tone Eriksen, Namf vara* 

Kristin K. Utne, YLF* 

Jørn Gilberg, vara AF 

 

Styremøte 08.03.16. kl. 18.00 Sykehuset Østfold, Kalnes  
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

03/01 Godkjenne innkalling og agenda 
Godkjennes 

 

03/02 Godkjenne referat fra 09.02.16 
 Referat gjennomgås og godkjennes 
 

 

03/03 Status fra styrets medlemmer 
Espen Storeheier:  

 Fått penger av kommunen for å drive samhandlings prosjekt KAD.  

 HELFO; brev om gebyrbruk og SMS i primærhelsetjenesten 

 Det lages en tekst fra ØLF til Legeforening som tas inn til 
forhandlingene. (Espen, Robert og Miriam utformer et skriv fra 
ØLF) 

Lise Storehaug: 

 Ingen saker 
Robert Magnusson:  

 Ingen saker 
Jens Lind Larsen:  

 Jobbet med Årsmøte og seminar samt implementering av klinisk 
emnekurs Diabetesmedisin samme helg. 

 Søker årsmøteseminaret tellende for alle spesialiteter. 
Astrid Rutherford:  

 Ingen saker 
Kristel Gjølberg:  

 Ingen saker 
Trygve Kase: 

 Avtalespesialistene har fått en ny rammeavtale, rundt denne blir det 
en del diskusjoner. Dette erstatter en 10-15 år gammel avtale. 
Kommet noen reaksjoner fra medlemmer i PSL 

 

 
 
 
 
 

Robert/Espen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jens 

03/04 Årsmøteseminar april 2016 

Overnatting enkeltrom: 36  

Overnatting dobbeltrom: 22(11 Rom) 

Tre personer som ikke skal overnatte. 

 

 



 Lunsj lørdag: Koordinere lunsj for Diabeteskurs og Årsmøteseminar 

 Lunsj søndag: Ikke aktuelt. Avslutter seminar kl 12 søndag og 

deretter kort styremøte. 

 Middag lørdag: oppgraderes til 3. retter Grand meny m og kaffe i 

salongen. 

 Tidsskriftet for PSL kommer til debatten. Vi diskuterre øvrige 

media, men avstår for å få en åpen intern og god debatt 

 

Status program for årsmøtet  

 Programmet ligger på ØLF hjemmeside 

 Siste brikke på plass med Dr Tron Svaagard fra Villa Sana kommer 

og har foredrag om kollegastøtteordningen på søndag 

 

Praksiskompensasjon – årsmøtevedtak? 

 Leder har utarbeidet forslag til retningslinjer som bør vedtas på 

årsmøtet. Sendes til alle sammen med referatet. (Se mail) 

Taler til årsmøtemiddag 

 Lederens tale 

 Deltakere spørres 

03/05 Høringer 

 Gjennomgår raskt høringer som ligger med svarfrist fremover 

 Diskuterer ikke høringssvar på dagens møte 
 

 

03/06 EVT 

Parkeringsutgifter ved styremøter 

 Utgifter dekkes for styremøtet, det koste en del å parkere utenfor 

sykehuset for de som ikke er ansatt. I stedet for å dekke kvittering 

diskuteres mulighet for å gi styremedlemmene et beløp som dekker 

kjøring og parkering. Må tas opp igjen og utformes/avtales 

Årets lege 

 Saken har vært oppe tidligere og det diskuterer nå hvordan man 
skal gå frem for å kåre årets lege i Østfold 

 Det kommer opp noen forslag på navn. 

 Må arbeides med innhold og betydning. Jens ser nærmere på dette 
jfr Oslo Legeforening 
 

På styremøte etter årsmøtet må høstens møteplan legges 

 

 


