
Referat styremøte Østfold legeforening 

15.10.19 Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes. Kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt, nesteleder og 
kasserer: Morten Jacobsen, LSA: Espen Storeheier, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, YLF: Lars 
Magnus Aker, Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen, PSL vara: Flora Asadi. 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt: Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, PSL: Trygve Kase, OL: Britt Fritzman, 
Namf: Ingrid Østbye, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen,  

 
 

01/10 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 Godkjennes uten kommentar 

 

02/10 Godkjenne referat 03.09.19 

 Referatet godkjenne uten kommentarer 

 
03/10 Medlemsmøte tirsdag 12.11.19 

 Thon Hotell i Halden er booket, det er booket til 30 personer. 

 Vanja Larsen, viser filmen fra SØF, det må betales kr 25,- pr deltaker for filmen. 

Karoline starter med en innledning, etter filmen holder hun tak i stikkord for diskusjon og 

samtale. 

Invitasjonen er noe vag, det sendes ut en ny påminning i løpet av denne uken til alle 

medlemmer, via portalen 

 Ber sykehuslegen om å reklamere for medlemsmøtet. 

 Karoline ber om innspill til punkter på agenda. 

 Punkter nevnt i dagens møte: 

• Hva er positivt med det nye sykehuset / Hvilke forbedringspotensialer er det der? 

• Hva er veien videre for å få til et godt samarbeid mellom leger i og utenfor sykehuset? 

• Hvordan kan vi sammen forbedre samarbeidet om de felles pasienter? 

• Spørre filmskaper hva meningen med filmen er og hvilke tanker hun har om filmen 

   

  

04/10 Status Økonomi. 

 Det er planlagt møte med regnskapsfirma i slutten av mnd. 

Deltakere er avtroppende og påtroppende leder. Avtroppende, påtroppende og kurskomiteens 

kasserer. To personer fra regnskapsfirma og sekretær i ØLF: 

 Møtet holdes 29.10 kl. 17.00 på SØ Kalnes, møterom 03B01.006 

   

05/10 Status kurskomiteen 

 Aktuelle kurs/arrangement 

 Kurs i Geriatri 08. og 09. oktober 2019 

 Hematologi i februar 2020  

 Øye i september 2020 

 Nytt regelverk for akuttmedisin kurs som pålegger alle allmennleger kurs hvert 5. år. 



Det er nå ønske fra Sykehuset Østfold å gjennomføre akuttmedisinkurs for LIS leger og 

allmennleger, det er tanke for å gjøre dette i nær fremtiden. 

 Felles kompetansemål for alle LIS leger bør kunne holdes felles for å bedre samhandlingen. 

Tidligere var sykehuset ansvarlig for gjennomføringen av kurset, det diskuteres i dagens møte 

om kurset kan gjennomføres i samarbeid med ØLF. 

Det skal være praksiskonsulent møte med fag og kompetanse på SØ i nær fremtid, der deltar 

leder Karoline Lund, som er praksiskonsulent på SØ. 

  

06/10 Aktivitet i Yrkesforeningene 

 Hva er nytt?  

YLF, Lars Magnus Aker: Tariffkonferansen for YLF. Det foregår en kartlegging av de 

kirurgiske avdelinger, hvordan de fordeler prosedyrene mellom de ulike legene. Krav om 

kompetanseplaner for hver avdeling, hvordan sikre produksjon hos alle, slik at legen kan bli 

gode og få erfaring, hvordan gjøre dette på riktig måte? 

AF, Lise Anett Nohr: Prøvd å samle AF medlemmer i fylket, kom noen få. Utvekslet hvilke 

utfordringer de ulike legene sitter med. Skal være med på tariffkonferanse i oktober. Flere 

ledige stillinger i Halden nå, dette problemet har vært i flere kommuner i Østfold de siste 

årene. Bør det lages en sak til media på denne problematikken? Lise og Karoline utarbeider 

en sak i fellesskap. 

PSL, Flora Asadi: Spesialister utenfor sykehus har ikke krav på seg til resertifisering, det er 

snakk om å få til dette. 

LSA, Espen Storeheier: Ikke så mye som skjer. Ser på Fastlegekrisen. Er landsråd for LSA. 

Legevakten er en utfordring. 

 

07/10 Årsmøte 2020 

 Tema, foredragsholdere er ikke på plass. 

 Ta kontakt med Trygve og høre om han kan bidra inn i arbeidet med årsmøteseminar. 

 Sender Questbacken til alle i styret.  

Alle tenker på tema, vi kommuniserer rundt saken på mail 

  

08/10 Høringer 

 Ingen saker på agenda 

 

09/10 Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2019-2020 

 Styret bevilger kr 10.000,- til Medhum 

 

10/10 Evt. 

YLF ønsker å holde et ½ dagskurs for tillitsvalgte, YLF representant sender søknad til ØLF 

v/kasserer 

 

 


