
Referat styremøte Østfold legeforening 

22.01.19 Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes, møterom bak kantina kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, Årsmøtevalgt 
(Kasserer): Kristin Karstad, LSA: Espen Storeheier, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, AF: Lise 
Anett Nohr, Namf: Ingrid Østbye 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, OL: Anne-Karin 
Rime, YLF: Kristin Utne, vara LSA: Lise Storehaug, vara YLF: Ingrid Schrøder Hansen, Vara 
OL: Britt Fritzman. 
 
 
01/01 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 Referat godkjennes 

  

02/12 Godkjenne referat 04.12.18 

 Referatet godkjennes 
 

03/01 Årsmøteseminar 2019 – Status planlegging 

 Viser til eget notat for organisering av årsmøteseminar. 
 

Styret beslutter i dagens møte at hver yrkesforening får en plass på årsmøtet uten 
egenandel, det er da opp til den enkelte yrkesforening å beslutte hvem som benytter 
denne plassen. 

 
 Alle påmeldte betaler egenandelen, uansett overnatting eller ikke. 
 Det betales for dagspakke x 2 og middag lørdag kveld. 
  
04/01 Landsstyremøte 2021 

Arbeidsgruppe må opprettes. 

Svar på høringen med en presentasjon. 

 

05/01 Ny IA avtale og arbeidsrelatert sykefravær 

Saken går ut, ikke en styresak 

 

06/12 Invitasjon til Tverrfaglig naturmedisinsk kongress - der leger, terapeuter og 

forskere møtes - interesse?  

Styret informeres, ikke styresak. 

 

07/01 Aktivitet i Yrkesforeningene 

Espen Storeheier, LSA:  

Skal ha møte om utfordringen i kommune helsetjenesten, felles møte for Østfold 

kommunene, Espen skal hold to innlegg. Mye aktivitet i foreningen. 

 



Mirjam Kilen, årsmøtevalgt:  

Halden skal bygge nytt helsehus med legevakt, dette ligger for tiden på is. 

Svenske pasienter på legevakten i Halden er et stort problem, da man ikke får dekket inn 

tapet der pasienten ikke betaler.  

Skal ØLF sende et notat til Juridisk avdeling i legeforeningen sentralt? – Mirjam utformer et 

notat som tas opp på neste styremøte. 

Utfordring med betalingsdyktige pasienter, hva kan fra lokalforeningen? 

Generell organisering av legevakt, hvordan bør dette gjøres for å sikre gode fastleger inn i 

legevakten. 

 

Ingrid Østby, Namf: 

Arbeidsmedisinsk forening lite nytt, har møte om noen få uker. 

Tone Eriksen har vært borte en stund, hun er tilbake igjen så håper på mer aktivitet 

Ingrid startet på Spesialisering i arbeidsmedisin. 

NAV har hatt omorganisering, har oppfølging av andre kommuner enn tidligere. 

 

Trygve Kase, PSL / nestleder ØLF: 

PSL spesialiteter blir borte, dette har gått under radaren i legeforeningen sentralt, så det er 

ikke tatt tak i. 

Nesten 20 000 konsultasjoner som har vært utført i det private helsevesen, blir borte i løpet 

av et par år, hvem skal behandle disse? 

HSØ vedtok høsten 2018 at det i hvert tilfelle av privat spesialistpraksis, må gjøres vedtak. 

Region utvalget har 30.01 folkemøte på Hamar som gjelder OUS omorganisering, der store 

faggrupper er redde for hva som skjer med akuttmedisin i Norge.  

 

 

Ivar Udnæs, kurskomiteen: 

Kurskomiteen ønsker å gjennomføre 4 emnekurs i året. 

Pediatri kurs i begynnelsen av februar, fortsatt en god del ledige plasser på dette kurset. 

Utfordring at legene melder seg sent på kursene.  

Det er planlagt 2 kurs til høsten. 

Målet er at de som ønsker spesialisering i seg kan ta kursene i Østfold. 

Årsmøteseminaret søkes som 6 timer tellende kurs – lokal kurskomite kan godkjenne dette. 

 

Lise Nohr, AF:  

Trepartssamarbeidet er godt i gang. AF sier opp rammeavtalen, kan dette bedre avtalene for 

fastlegene? 

Vanskelig med rekrutering til Fastlegepraksis, få søkere til godt etablerte praksisser. 

 

Kristin Karstad, årsmøtevalgt: 

Hege Gjessing starter som direktør ved SØHF midten av februar. En del utfordringer i 

Psykiatrien, dette har pågått over lengre tid. 

 

Lens Lind-Larsen, leder: 

Har jobbet en del med årsmøteseminar. 

Ønsker å engasjere seg i helsespørsmål i Moss fremover. 

 

 



08/01 Høringer 

Ingen høreringer ble gjennomgått. 

 

09/01 Evt. 

  

 


