
 

 

Referent: Marianne Rask, sekretær. 

Til stede: 
Leder Britt Fritzman 
Årsmøtevalgt, nestleder Mirjam Kilen 
YLF vara: Anders Dyreborg Nielsen 
OF: Corinna Maintz 
YLF: Lars Magnus Aker 
AF: Jens Lind-Larsen 
Namf: Ingrid Østbye 
PSL: Kristian Bjørgul  
Årsmøtevalgt vara, Kasserer: Helen Lyngstad 
Kurskomiteen: Martin Sommernes 
 

Kopi til (forfall merkes med *) 
Leder Kurskomite: Ivar Udnæs* 
PSL vara: Flora Asadi 
LSA: Guro Letting Steine 
AF vara: Karl Sigurd Hovland 
Namf vara: Kristel Gilberg 
LSA: Eva Lindset  
Årsmøtevalgt Eirik Methlie Hagen 

 

 

Styremøte tirsdag 25.08.22 kl. 18.30 

Sted: Beach Club, Fredrikstad 

Sak. nr.  Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/08 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
Godkjennes. 
 

 

02/08 Godkjenne referat fra styremøte 24.05.22 
Godkjennes uten kommentar. 
 
Endring i referat fra mars 2022 sak 09/03 Eventuelt: 
Sak om støtte til medlemsmøter for lokale yrkesforeninger. Endre 
tillitsmanns apparat til tillitsvervs apparat. 
 

 
 
Sekretær 
retter opp 
referat fra 
mars 

03/08 Referat Arendalsuka 

Leder Britt Fritzman og AF representant Jens Lind-Larsen deltok på 

Arendalsuka for Østfold legeforening. 

YLF representant Lars-Magnus Aker deltok for YLF styret. 

Faglig  

Veldig interessant å delta, det var over 300 foredrag pr dag, mange ulike 

tema der helse er et av dem.  

Oppsummeringen var at det var veldig nyttig å delta, det var mange gode 

politiske diskusjoner. Styret informeres om noen av foredragene  

 

Fastlegedebatt holdt av Legeforeningen. God debatt hva som må til for å 

redde fastlegeordningen.  

 

Ytringsfrihet opp mot lojalitet mot arbeidsgiver. Tillit til allmenheten er 

viktig. Ytringsfrihet trumfer over lojaliteten. 

 

De økonomiske utfordringene vi står i nå vil gi Norge ca 300.000 

nordmenn under fattighetsgrense og som fører til uhelse. 

 

Hva skal til for å få LIS leger inn i fastlegeordningen, mange leger 

 



 

 

utdannes nå i utlandet. 

 

Britt deltok i debatt om trange sykehus. Oslo universitetssykehus setter 

grenser for alle andre sykehus i HSØ. Flettet inn at lokallagene i 

legeforeningen kan være en nyttig informant for politikere.  

 

Guro Letting Steine hadde et veldig bra innlegg om bemanningskrise. 

04/08 Medlemsmøte 01.11.22 

• Foredragsholder – Tom Nerli 

• Lokale – Refsnes Gods, er booket, men de kan kun levere middag 

etter foredrag.  

• Vi ønsker tapas, ser derfor etter annet egnet lokale. Må ikke 

være i Moss. Sjekker med Litteraturhuset i Fredrikstad. 

• Invitasjon til medlemmer, utformes og sendes ut så fort som mulig. 

 

05/08 Årsmøte 2023 

Planlegger arbeidsmøte i januar der årsmøtet har hovedfokus 

• Årsmeldingen skal være ferdig til dette møtet. 

• Programmet for årsmøtet settes 

• Tema for årsmøtet settes 

• Forslag i dagens møte til tema på årsmøtet 

o Defensiv medisin 

o Fastlegekrisen om den fremdeles er aktuelt 

o Byråkratisering av helsevesenet som gjør det enda dyrere 

o Høyt sykefravær - 17% uføretrygdet i Halden/ 30% 

uføretrygdet på Hvaler 

 

 

06/08 Årshjul faste gjøremål Østfold legeforening 

Det jobbes videre med punktene. 

Leder og sekretær fortsetter jobben med å få på plass innhold i års hjulet. 

 

07/08 Status fra Yrkesforeningene 

 

Kristian Bjørgul PSL:  

Foreløpig er det stille 

Vært på landsrådsmøte 

Flere har bekymringer for fastlegekrisen som går ut over driften til 

spesialistene. 

Praktiserende spesialistordningen er også under press, flere stillinger blir 

ikke besatt. 

 

Corinna Maintz OF:  

Deltatt på Landsrådsmøte. 

Ny leder , Ståle Clementsen, valgt i dag  

Ikke skjedd så mye på Sykehuset i sommer. 

Store lønnsforskjeller ved SØHF, som fører til stor misnøye. 

Opprettet en lønnskommisjon som skal se på ulikhetene i linjen. 

Britt: 

 



 

 

Høyt belegg deler av sommeren 

SØHF Har et stort økonomisk problem som gjøre at det er mange 

vanskeligheter 

 

Ingrid Østbye, NAMF: 

Prøve å få til et medlemsmøte i løpet av høsten. 

Møte med Stamina Helse for å få bedriftslegene til å ta tak i 

sykemeldinger. Blir brukt mye sykepleiere i Bedriftshelsetjenesten for å 

spare penger.  Nytt møte planlagt i løpet av høsten, vanskelig da dette er 

helprivat. 

Østfold statistikkene går helt gal vei i forhold til sykefravær. 

 

Jens Lind-Larsen, AF: 

Et lys i tunellen, leder for helsepolitikerne i Moss har forespurt 

Tromsømodellen. 

 

Lars Magnus Aker, YLF:  

Eskalert veldig ad. ammefri som kan gi stort fravær, som da er fradrag i 

praksisperioden. Fravær og tilretteleggelse for LIS1. 

Arbeidsgiver ønske om å kunne beordre LIS på jobb på andre steder. 

Sykehuset er i underskudd, det meste er personalkostnader. Mangler 

grunnbemanning. Dekker inn ledige vakter med fast ansatte. 

Sparetiltak går ikke på hva som man ikke skal gjøre, men at hver enkel 

må kunne utføre mere arbeid. 

Rekrutteringstiltak – det er i sommer ansatt 15 og 16 åringer på geriatrisk 

avdeling, en vanskelig sake. 

 

Anders, Vara Årsmøtevalgt:  

Med i PLL gruppe gjennom legeforeningen. 

 

Mirjam Kilen, Årsmøtevalgt: 

Ikke noe spesielt. 

08/08 Status Kurskomite 

Martin Sommernes nytt medlem i Kurskomiteen. Eneste deltaker fra 
kurskomiteen da Leder meldte forfall. 
Det er satt opp kurs i øyemedisin i november, en del deltaker er alt 
påmeldt. Påminning sendes ut i løpet av kort tid. 

 

09/08 Økonomi 

Tidligere i sommer kom det et tilbud fra legeforeningen at revisjon og 

regnskap kan gjøres av legeforeningen sentralt. 

Letter å holde orden om vi tar dette. 

 

Det er 4 mnd. oppsigelse på regnskapsbyrå. 

 

Kan styret stå bak vedtak på at vi overføre regnskap og revisjon til 

Legeforeningen? 

Et samlet styre stiller seg bak overføring av regnskap og revisjon til 

 



 

 

legeforeningen sentralt 

10/08 Politisk innspill 
Leder møter Fredrikstad blad i morgen kl. 13.00 for å vise frem 
sykehuset. 
 
Moss avis – en tilsynssak. Må være tydeligere på hva saken egentlig 
gjelder.  
Har hatt en artikkel rundt popularitet av fastleger i Moss. 
 

 

11/08 Sosiale medier 

Ikke spesielt god på dette området, bør bli bedre. 

Lars Magnus har noen saker han kan legge ut på Facebook. 

 

12/08 Høringer 

Ingen svart ut i denne perioden. 

 

13/08 Evt. 

LSA har bedt om penger til medlemsmøte. 

Dette innvilges på bakgrunn av sendt forespørsel og vedtak om 

medlemsmøter for Yrkesforeningen i mars 2022.  

Enkel servering og foredrag dekkes med inntil kr. 10.000,-  

Kvitteringer for utlegg sendes som grunnlag for refusjon. 

 

 

  

Neste styremøte tirsdag 27.09.22 kl. 18.30 

Sted: Sykehuset Østfold Kalens 

 
 
 
 
 
 


