
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Trygve Kase, PSL – Nestleder 

Lise Storhaug, LSA 

Jørn Gilberg, vara AF 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Ann Karin Rime, OF* 
Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt* 

Kristel Gilberg, Namf* 

Vibeke Wankel, PSL vara* 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara* 

Halvard Bø, LSA vara og kasserer* 

Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara* 

Robert Magnusson, AF* 

Kjell Ingar Bjørnstad, OF* 

Tone Eriksen, Namf vara* 

Kristin K. Utne, YLF* 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt* 

 

Styremøte 09.02.16, kl. 18.00 Sykehuset Østfold, Kalnes  
 

 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

02/01 Godkjenne innkalling og agenda 

Godkjennes 
De fremmøtte styremedlemmene er fornøyd med møtested, og vi blir 
enig om å fortsette å ha møtene på Kalnes. 
Mange avbud til dagens styremøte, mange på møtedato. Vi har melding 
v forfall – endre praksis for innkalling? Møtene har vært planlagt i god tid 
 

 

02/02 Godkjenne referat fra 12.01.16 
 Referat gjennomgås og godkjennes 
 

 

02/03 Årsmøteseminar april 2016 

 Holdt av 50 rom, pr 090216 er det 6 påmeldte til årsmøteseminar, 

men endelig invitasjon er ikke sendt ut til medlemmene enda.  

 Alle styremedlemmer som skal delta på årsmøteseminaret må 

sende påmelding til oelf@online.no. 

 Vi diskuterer om styremedlemmer også skal betale egenandel – 

utsettes til neste styremøte gr få styremedlemmer tilstede. 

 Leder har jobbet med å få foredragsholdere til søndagens innlegg. 

Viser seg å være vanskelig å få tak i noen som kan bidra til 

«Legehelse – Lege livet». Kontakter Legeforeningen og hører 

om de kan anbefale kandidater. Diskuterer også alternative 

tema til søndagens innlegg, lander på at Jens jobber videre 

med først bestemte tema. 

 Alle inviterte debattanter lørdag har takket ja til invitasjonen: 

Lisbeth Marie Normann - Statssekretær(HOD), Lars Erik Flatø – 

Sykehusdirektør, Christian Grimsgaard – Overlege og 

sentralstyremedlem i DNLF, Torgeir Bruun Wyller – Professor i 

 

mailto:oelf@online.no


geriatri. 

 Trygve Kase lager en kort presentasjon på et par linjer om de fire 

debattantene som legges inn i invitasjon til årsmøteseminar. 

 Jens Lind Larsen sender invitasjon til alle leger i ØLF i løpet av 
helgen, ber om innspill på invitasjon før denne sendes til 
medlemmene. 

 Pris «Årets lege», Leger som står på for andre leger og utmerker 
seg, skal ikke være medlem av styret i ØLF. Styret kan være 
komiteen som utnevner «Årets lege» etter innkomne forslag. 
Alle medlemmer i Østfold legeforening kan komme med forslag, 
som sendes til leder i Østfold legeforening. 

 

02/04 Grunnlag for praksiskompensasjon  
 Leder Jens Lind Larsen har sendt en forespørsel til leder for andre 

lokalforeninger og forespurt om hvordan de administrer utbetaling 
av praksiskompensasjon. 

 Praksiskompensasjon utbetales etter forhåndsgodkjenning av 
styret i Østfold legeforening. 

 Leder lager utkast til årsmøtevedtak ”Praksiskompensasjon fra 
ØLF” 
 

 
 

02/05 Høringer  
Invitasjon til skriftlig innspill til Kvinnesland-utvalgsarbeidet: Er Helse 
Sør-Øst for stort? 
ØLF: Diskuteres, gir ikke høringsuttalelse. 
 
Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i 
legeforeningen 
ØLF: Svarfrist gått ut. Har liten praktisk betydning for ØLF og mange 
hensyn å ivareta. 
 
Først og fremst. Helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og 
skader utenfor sykehus. 
ØLF: NOU og omfattede, drøftes i grove trekk, ingen uttalelse fra ØLF.  
 
Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin. 
ØLF: Diskuteres. 
 
Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområde. 
ØLF: Politisk storbyproblematikk, ingen uttalelse. 
 
Etterutdanning av overleger og spesialister-Rapport. 
ØLF: Spennende sak, handler om en etterutdanning for alle leger i 
sykehus. Dokumentasjon på kurs og praksis/hospitering, rett til å gå på 
kurs/opplæring, sikre kompetanse. Viktig for å ivareta kompetanse og ny 
kunnskap. 

 

 

02/06 Årshjul / Langsiktig planlegging av aktiviteter i ØLF 

 Hvor er ØLF om 5 år? 

 Hva er videre aktiviteter for ØLF? 

 Skal det opprettes en komité for årsmøteseminar, som jobber 

med dette fra år til år? 

 



 Høstmøte, kan ansvar for dette møte gå på omgang mellom de 

ulike yrkesforeningene? 

 Nyttårsball, med etikette. En ny aktivitet i ØLF? 

 Blåtur med akuttmedisin og fokus på førstehjelpsmedisin? 

 

01/07 EVT 

Ny Kasserer i ØLF 

 Lise W. Storhaug, LSA, overtar vervet som kasserer etter Halvard 

Bø, LSA vara, som har vært kasserer gjennom en årrekke. 

 Lise startet som kasserer 5. Februar, jobber med formalia.. 

Mail fra Halvar Bø, tidligere kasserer. Brønnøysund har ennå ikke 
godkjent det nye styret: 
 
Til tross for at jeg nå gjorde slik jeg fikk råd om sist jeg snakket med 
Brønnøysundregistrene, kan de fortsatt ikke godkjenne registrering av 
nytt styre. Nytt råd nå er at vi får en erklæring fra Christina Fredheim om 
at hun har trukket seg fra styret og at vi lar være å melde inn Robert 
Magnusson som nytt medlem (siden han ikke er godkjent av årsmøtet). 
Det skal ikke være lett!! 
 

 

 


