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Styremøte Østfold legeforening 25.01.22 kl. 18.30 

Sted: Elektronisk møte Teams 

Sak. nr.  Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/01 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 
Godkjennes uten kommentarer 

 

02/01 Godkjenne referat fra styremøte 14.12.21 
 
Godkjennes uten kommentarer. 
 
Sekretær kommenterer at det er viktig at alle leser gjennom 
kommentarer fra sin yrkesforening og gir tilbakemelding om det uriktige 
eller manglende opplysninger fra informasjon i forrige møte 

 

03/01 Status utbetaling av utestående kontingent 
 
Leder jobber med saken 

 

04/01 MedHum ber om støtte for 2022 
 
Da formålet med støtten ikke var opplyst i første forespørsel ble dette 
etterlyst. Tilbakemeldingen var ikke avklarende i forhold til humanitær sak 
det ble bedt om støtte til. 
Dagens styremøter velger ikke å støtte Medhum i år. 
 
Det stilles spørsmål i møtet om dette er en lokalforenings sak – Skal ØLF 
benytte medlemmenes kontingent til denne typen støtte? 
 
Sekretær svarere på forespørsel, at støtte ikke er aktuelt i år. 

 

 

 

05/01 Årsmøte 2022 

 
Mandag 17.01 var det møte i arbeidsgruppen for planlegging av 
årsmøteseminar. Deltakere Britt, Mirjam og Jens. 
 
Sammen med innkalling til dagens møte ble det sendt ut referat fra 
aktuelle møte. 

 
 
 
 



 

 

 
Tema er Morgendagens helsevesen – helsevesenet i nær fremtid.  
Det spinnes videre på tema fra de føreste årsmøteseminarene som ble 
avholdt, det har imidlertid skjedd store forandringer så et høyaktuelt tema 
nå. 
Leder sender ut brev til aktuelle debattanter i nær fremtid 

06/01 Status fra Yrkesforeningene 
 
LSA, Eva Lindset:  

Korona preger hverdagen. Mye etterslep, så ikke lett å prioritere andre 

oppgaver. Stor aktivitet nasjonalt på informasjon til kommunene, spesielt 

utfordrende når innkallinger kommer i helgene. Dårlig informasjonsflyt fra 

det offentlige. Meldinger som gis i helgen til kommunene, kan være 

endret når den informeres ut til det offentlige. 

 

AF, Jens Lind-Larsen: 

Gebyrsaken har gitt mye aktivitet. Møte for alle tillitsvalgte i Østfold, der 

tema var gebyrsaken. 

Ledige fastlegehjemler, Moss har tre ledige stillinger som har vært lyst ut 

to ganger hver. Er i dialog med politikerne i Moss om gjenkjøpsavtale. 

Det er viktig at kommunene har kollektiv holdning til utlysningstekst og 

avtaler rundt fastlegestillingene. 

Tilbake i fastlegestilling i full jobb. 

Er blitt kontaktet av Robert Magnusson som ønsker møte med NAV for 

samarbeidsmøte. Manglende medisinsk kompetanse i saksbehandling 

NAV saker er en stor utfordring. 

 

OF, Corinna Maintz: 

Britt er mest inne i hva som skjer på sykehuset, så hun tar informasjonen 

fra OF. 

Inn i julen var det stor usikkerhet om bemanning, med mange ledige 

vakter inn i julehelgen, særlig på sykepleiersiden. Administrative tiltak for 

lønn ble gitt for enkelte vakter til enkelte grupper, i stedet for å forhandle 

med fagforeningene. Legeforeningen ba om en lokal avtale, noe som 

ikke ble innvilget av ledelsen ved SØHF. Denne saken har vært vanskelig 

å håndtere. 

 

OF, Britt Fritzman 

Helseministeren har vært på Kalnes på besøk med en delegasjon i dag. 

Det ble av satt tid helsefagarbeidere, Sykehuset Østfold har en god 

utdanning for denne yrkesgruppen, med eget traineeprogram.  

Helseminister skulle besøke døgnområde 9, med smitte ble deler av 

delegasjonen imidlertid stående utenfor. Det ble ikke mange ord med 

helseministeren, men det ble etablert kontakt med politisk rådgiver. 

Ministeren ble bedt på nytt besøk med mer tid til å se et nytt moderne 

sykehus på godt og vondt.  

Ledersamling: 

 



 

 

Foredragsholdere: Camilla Stoltenberg, Bjørn Gullvåg, Anne Spukland. 

Camilla Stoltenberg: 

Tema var hvilke erfaringer som er gjort under pandemien. 

Norge har god journalistikk som kan belyse hva som forgår.  

Det er viktig med vitenskapelig basis for å håndtere pandemien. 

Viktig med god plattform for e-helse før en hendelse, eks. smitteapp. 

Sykehusenes beredskap må bli bedre. 

Skrøt av kommunehelsetjenesten – lite som skulle til for å håndtere 

krisen i de fleste kommuner. 

Man må forberede seg til en smittebølge til høsten. 

 

Bjørn Gullvåg: 

Sårbart både nasjonalt og globalt. 

Utvikling av nesespray som skal erstatte vaksine, forenkling av 

vaksineringen er veldig positivt. 

 

Anne Spukland: 

Repetisjon av immunologi lære. 

Veldig stolt over grunnforskningen som er gjort som har muliggjort rask 

vaksine. Hun valgte å være immunologisk optimist med tanke på slutt på 

pandemien. 

  

YLF, Lars Magnus Aker: 

Kom oss gjennom julen uten avtaler, har vært en del rumling rundt at 

avtaler ikke ble inngått. 

Jobber nå med vårens lønnsforhandlinger. 

Venter på en større fraværsbølge, noe som kan bli svært utfordrende. 

Statistisk logganalyse er satt på vent i OUS og SØ. Det er et spørsmål 

om i hvor stor grad legene kan overvåkes i sin jobb.  

 

Årsmøtevalgt Eirik M.  

Indre Østfold har fremdeles en fastlege utfordring. Det har kommet på 

plass fem nye fastleger i det siste med ulike rekrutteringstilskudd. 

 

Årsmøtevalgt Mirjam Kilen 

Vanskelig med sekretærdekning. Utfordrende at ansatte benytter 

legekontoret de jobber på. Kommunen har arbeidsgiver ansvar, men 

fastlegen må utføre oppgaven med sykemelding.  

  

07/01 Status Kurskomite 
Øyekurs planlagt i februar utsettes til september. 
Håper å kan gjennomføre kurs i april. 
Planlegger kurs i november. 

 

 
 
 

08/01 Politisk innspill 
AF, Jens Lind-Larsen: Har vært intervjuet på radio om gebyrsaken 10. 
eller 11. januar.  
Legeforeningen sentralt har gjort en god jobb i Blåresept gebyr saken, 

 
 



 

 

saken er et tegn på tillitskrise mellom Helsedirektoratet og legene. 
 

09/01 Høringer 
Hva gjør vi med høringer, hvilken tilnærming skal styret i Østfold 
legeforening ha til de mange høringene som blir tilsendt oss? 
 
Det er vanskelig å sette av tid til besvarelse av høringer, AF tillitsvalgte 
sender innspill til AF sentralt, som svarer på vegne av Yrkesforeningene. 

• Legeforeningens statuetter, hvilken rolle skal 
lokalforeningene ha? Sekretær sender ut denne link til denne 
høringen til styret som bes lese saken. 

Intern høring: Revisjon av legeforeningens lover – fris 13.03.22 

 Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/intern-hoering-
revisjon-av-legeforeningens-lover/ 

 
Tidligere har ØLF svart ut høringer i forhold til Landsstyresaker. 
 

 

Neste styremøte: 01.03.22 kl. 18.30  
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