
 

 

 

Referent: Marianne Rask 

Til stede: 
Leder Britt Fritzman 
Årsmøtevalgt, nestleder Mirjam Kilen 
Årsmøtevalgt Eirik Methlie Hagen 
OF: Corinna Maintz 
LSA: Eva Lindset 
AF: Jens Lind-Larsen 
Årsmøtevalgt vara, Kasserer: Helen Lyngstad 
Leder Kurskomite: Ivar Udnæs 
 

Kopi til (forfall merkes med *) 
Namf: Ingrid Østbye* 
PSL: Kristian Bjørgul* 
YLF: Lars Magnus Aker* 
PSL vara: Flora Asadi 
LSA: Guro Letting Steine 
AF vara: Karl Sigurd Hovland 
Namf vara: Kristel Gilberg 
YLF vara: Anders Dyreborg Nielsen 
 

 

Styremøte Østfold legeforening 01.03.22 kl. 18.30 

Sted: Beach Club, Fredrikstad 

Sak. nr.  Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/03 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 
Godkjennes uten kommentarer 

 

02/03 Godkjenne referat fra styremøte 25.01.22 
 
Godkjennes uten kommentarer 

 

03/03 Status utbetaling av utestående kontingent 
 
Kontingent for 2020 er nå utbetalt. 

 

04/03 Årsmøte 2022 avholdes 23. og 24. april på Støtvig Hotell 

• Status påmeldinger 

• Status innledere/debattanter 

• Oppdatere deltakelse for styret fra fredag 22.04 til lørdag 23.04 

 
Det er totalt 25 påmeldte før dagens møte, påmeldingsfrist er 15.03. Det 
sendes ut en påminning til alle medlemmer.  
En del styremedlemmer hadde ikke meldt seg på, gjorde dette i dagens 
møte. 
 
Kristian Grimsgård kommer fra Legeforeningen sentralt 
Kommer en fra arbeiderpartiet ganske sentralt – Østenvik er 
kontaktperson.  
Pasientombudet har ikke svart ennå, men antar at de stiller. 
Guro Letting Steine, kommuneoverlege Fredrikstad har sagt ja til å delta. 
Adm.dir. Sykehuset Østfold Hege Gjessing deltar på lørdagens debatt.  
 
Jens har hat kontakt med Robert Magnussen, for å høre om han eller 
Kjell Ingar Bjørnstad som begge jobber i Helsetilsynet kan holde innlegg 
søndag formiddag. 

 

 



 

 

Robert er i utlandet og det har ikke vært mulig å få kontakt med Kjell 
Ingar Bjørnstad. 
Jens Lind-Larsen har jobbet i Helsetilsynet og leder innlegget søndag 
formiddag. 

• Kollegastøtteordning 

• Om leger for leger rettigheter 

• Hjelp ved tilsynssaker 
Corinna Maintz, driver med veiledning for overleger. Kan melde seg inn i 
en gruppe og få veiledning. 
 
Eva og Helene undersøker i forhold til kulturelt innlegg søndag morgen. 

05/03 Status fra Yrkesforeningene 
 
LSA, Eva Lindset:  

Slitene kommuneoverleger 

Begynner å se at det er rom for å jobbe med noe annet enn korona 

relaterte oppgaver. 

Fast møte med kommuneleger i Ytre Østfold kommunene. Bedre 

samholdet og samarbeidet, møte ca. en gang i uken. Deltakere er 

Fredrikstad Sarpsborg, Moss, Halden og Råde 

 

AF, Jens Lind-Larsen: 

Lokal praksiskonsulent stilling opprettet. Moss har tre ledige ALIS 

stillinger. Ingen søknader på to utlysninger. Det er ansatt tre gode 

kandidater. 

Moss lyser ut kommunal praksiskonsulent for fastleger. Tanken er bedre 

samhandling og involvering i kommunale helsetjenester. 3 utlyste 

fastlegehjemler uten søkere. Ansatt 3 ALIS fastlønn i kommunen som et 

rekrutteringstiltak.  

AF Østfold har løpende kontakt m AF sentralt. Viktig å huske at 

Allmennlegeforening er en forening for allmennmedisineren, ikke en 

fastlegeordning Vi ønsker å beholde fastlegen, men andre modeller må 

vurderes dersom vi ikke rekrutterer eller beholder legene. Det er foreløpig 

mye ord og lite konkrete tiltak avsatt til å redde fastlegeordningen. 

 

OF, Corinna Maintz: 

Overlegen er veldig slitne pga mye ekstravakter. Mye sykt helsepersonell 

i alle yrkesgrupper. 

Har startet et prosjekt som skal hjelpe med å innføre veiledning for 

overleger.  

 

OF, Britt Fritzman 

Alle yrkesgrupper på sykehuset er presset. 

Medisinsk tekniske ingeniører er for få – 27 % av medisinsktekniske 

 



 

 

apparater er ikke kontrollert ifølge veileder. 

Omvisning med det nye styre på sykehuset i går. 

 

Årsmøtevalgt Eirik M.  

Klinisk allmenn sykepleie, master utdanning i hospitering. 

Ny kollega jobber dobbelt så mange timer for å få det til å gå rundt. 

Kommunen oppretter 0 hjemler, får ikke solgt praksis. 

Det er en egen Taskfors i legeforeningen for å få omsatt / solgt praksisen 

til kommunene. 

 

Årsmøtevalgt Mirjam Kilen 

Tilbake som helsestasjonslege frem til august. Har ikke Helesykepleier i 

kommunen igjen før 1. april. 

 

Helene Lyngstad YLF 

Bemanningssituasjonen er prekær, mye Korona sykdom. 

Mye slitne leger pga ekstra vakter. 

06/03 Status Kurskomite 
Koser seg med å lage og arrangerer kurs. 
Klinisk emnekurs i Øyemedisin i begynnelsen av september. 
Diabetes og overvekt kurs i april, alt 23 leger påmeldt. 
Kurskomiteen har hatt noe forfall, det er tre personer nå, mulig det er 
behov for rekruttering. 

 

 
 
 

07/03 Politisk innspill 
Landsstyre møte i Stavanger i mai/juni 
Skal se på vedtektene. 

 
 

08/03 Høringer 
Ingen høringer svart ut. 

 

09/03 Evt. 
YLF og OF har sendt melding om at det bør settes av penger til lokallags 
møter. 
LSA har også bedt om midler til å arrangere møte. 
Det besluttes i dagens møte at lokale yrkesforeninger kan avholde møter 
og få dekket nøktern mat og møtelokale. 
Viktig med gode forenings aktiviteter som kan holde liv i tillitsvervs 
apparatet. 
Lag arrangement og få det godkjent og utgifter refundert. 
 
Settes opp som sak på et møte: 
Skal det være mere proaktiv holdning for å finne gode ordninger, 
øremerke midler, for tillitsmanns jobbing? 
 
 
Styret ønsker at opprette en WhatsApp for ØLF. 
 
 
Neste styremøte avholdes på Sykehuset Østfold Kalnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 
oppretter 
WhatsApp 
gruppe 
 
Leder booker 
møterom på 
Kalnes 

Neste styremøte: 05.04.22 kl. 18.30  
  


