
 

 

Referent: Marianne Rask, sekretær. 

Til stede: 
Leder Britt Fritzman 
Årsmøtevalgt, nestleder Mirjam Kilen 
Årsmøtevalgt Eirik Methlie Hagen 
OF: Corinna Maintz 
YLF: Lars Magnus Aker 
LSA: Eva Lindset  
AF: Jens Lind-Larsen 
Namf: Ingrid Østbye 
PSL: Kristian Bjørgul  
Årsmøtevalgt vara, Kasserer: Helen Lyngstad 

Kopi til (forfall merkes med *) 
Leder Kurskomite: Ivar Udnæs* 
PSL vara: Flora Asadi 
LSA: Guro Letting Steine 
AF vara: Karl Sigurd Hovland 
YLF vara: Anders Dyreborg Nielsen 
Namf vara: Kristel Gilberg 

 

Styremøte tirsdag 24.05.22 kl. 18.30 

Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes, Møterom nr 009 

Sak. nr.  Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/05 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 
Innkalling og agenda godkjennes uten kommentarer 

 

02/05 Godkjenne referat fra styremøte 05.04.22 
 
Referat fra styremøte 05.04.22 godkjennes uten kommentarer 
 
Årsmøtereferatet gjennomgås i dagens møte. Godkjennes av styret, 
sendes til signering. 
   
Referat fra kort styremøte etter årsmøteseminar 24.04.22 godkjennes. 

 

03/05 Styret signere regnskap 2021  

Alle styremedlemmer møter fysisk opp i dagens møte. 

Styret signerer regnskap. 

Sekretær sender dette til Revisor. 

 

04/05 Styret signerer årsmelding 2021  

Alle styremedlemmer møter fysisk opp i dagens møte. 

Styret signerer årsmelding. 

 

05/05 Årsmøtegjennomføring i fremtiden 

Styret er fornøyd med gjennomføring av årsmøte og årsmøteseminar. 

Ble gode diskusjoner under debatten. 

 

Det opprettes Års hjul over oppgaver som må utføres i forbindelse med 

årsmøte og årsmøteseminar for å sikre at alle oppgaver blir utfør.  

Andre faste oppgaver som utføres av Styret i ØLF legges også inn i års 

hjulet. 

 

Dette vil lette jobben for fremtidige styrer. 

 

06/05 Status fra Yrkesforeningene 

 

Kristian Bjørgul PSL:  

 



 

 

Ingen ting å melde om i dagens møte. 

 

Corinna Maintz OF:  

Venter på lønnsforhandlinger. Usikker på om det blir lokale forhandlinger 

før sommeren. 

Stråle og somatikk bygg er på trappene, Prosjektinnramming skal være 

ferdigstilt 20.06 og sendes til HSØ. 

 

Eva Lindset, LSA:  

Henta frem medlemslisten for LSA i Østfold og sendt e-post 70 

personer,10 av disse har svart ut.  

Det er samlet inn lønnsstatistikk for kommunelegene. 

Prøver å få til et medlemsmøte i høst. 

Legene i Ytre Østfold har hatt ukentlige møter, vil fortsetter med dette. 

 

Ingrid Østbye, NAMF: 

Sendt ut e-post til alle legene i arbeidsmedisinsk forening. Lønn og 

arbeidsoppgaver diskuteres. 

Ønsker å få til medlemsmøte i løpet av høsten. 

 

Jens Lind-Larsen, AF: 

AF har hatt årsmøte. 

Handlingsplan i forhold til tiltaksplan utarbeidet. 

Pasient overførsel fra bedriftshelsetjenesten er utfordrende. 

Forbedre samarbeide med fastleger og psykiatrien på sykehusene, dette 

via SUF. 

 

Lars Magnus Aker, YLF:  

Viser til interessant foredrag fra Landslagslege for langrennsjentene. Når 

media er med deg og når media er mot deg. 

Jobber tett med OF om lønnsforhandlinger. 

Forbereder seg på landsstyremøtet. 

Oppgavevridning, bruker mindre tid pr pasient. Spl. gjør skopier og andre 

typer undersøkelser. 

Rekrutteringsproblemer for LIS leger, spesielt på psykiatri og nevrologi. 

Helene er delegat for ØLF til landsstyremøtet. 

 

Eirik Methlie Hagen, Årsmøtevalgt:  

Ingenting å melde til dagens referat 

 

Mirjam Kilen, Årsmøtevalgt: 

Ikke til stede under dette punktet. 

 

07/05 Status Kurskomite 

Hudkurset som er planlagt blir gjennomført i februar 2023. Lokale 

hudleger og hudavd. RH er med der.  

 



 

 

Øyekurset i november er spikret. 

Om vi får til et kurs i september er pt. usikkert. 

08/05 Politisk innspill 
Britt var på radio Østfold i går, mandag 23.05., i forhold til fastlegekrisen 
om kommunene som har fastlegekontorer. 
 
Lage presentasjon / innlegg til media om fremtiden, oppsummering etter 
årsmøteseminar. 

 

09/05 Sosiale medier 

Styret i Østfold legeforening må bli flinkere på sosiale medier, jobber med 

dette fremover. Har fast punkt på agenda for Sosiale medier. 

 

Medlemmer på Facebook gruppen til Østfoldlegeforening bør 

gjennomgås. De som ikke er medlemmer i ØLF må fjernes. 

 

Lars Magnus har lagt frem innlegg til Facebook. Lenke til årsmøte siden 

på Legeforeningen. 

 

Støtte kollega ordningen, skal den fjernes fra nettsiden? Evt. må den 

oppdateres. 

 

10/05 Høringer 

Punktet ble ikke tatt opp i dagens møte. 

 

11/05 Dato for styremøter høsten 2022 

Torsdag 25.08.22 – Sommermøte på Beach Club. Inviterer personer med 

verv i ØLF på mat etter et kort styremøte. 

Tirsdag 27.09.22 – styremøte – Sykehuset Østfold - Kalnes 

Tirsdag 01.11.22 – Medlemsmøte/Styremøte – Refnes evt. Galeri F15 – 

sekretær booker møterom.  

Tirsdag 06.12.22 – Styremøte – Sykehuset Østfold - Kalnes 

 

12/05 Evt. 

Leder tar opp følgende sak:  

I Helsepolitisk debatt på Storting med regjeringen er det lagt opp til at 

hvert foreningsledd kan stille to spørsmål. 

Hvilke spørsmål foreslår ØLF fremmes? 

Sykehus bygg 

Fastlegeordningen 

 

Søknad for to YLF’ere som deltakere på Landsstyremøte neste år, settes 

opp på neste års budsjett. 

 

Henvendelse fra Kommuneoverlege i Sarpsborg har søkt om 

økonomiskstøtte til studietur – Enstemmig vedtak om å avslå dette i 

dagens styremøte. 

Sekretær sender svar til 

 

Arendalsuka 15. og 16. August er helsepolitisk, er det noen fra ØLF som 

 



 

 

ønsker å dra? 

Forslag til deltakere 

Hvilke saker er viktige å fronte? 

 

Økonomirapport 1. tertial – denne legges ved referatet. 

 

Neste styremøte: torsdag 25.08.22 kl. 18.30  
 


