Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen
Dato: 10. februar 2021 kl. 17.30-20.00
Sted: Microsoft Teams

Til stede:
Arne Røde (leder), Gjertrud Lødøen (fritt valgt), Sverre Dølvik (PSL),
Hans-Christian Myklestul (Af), Agneta E. Iversen (Namf), Dianne L. Steenberg (LSA),
Kristin Grefberg (vara Af), Faranak Asadi (vara PSL), Geir J. Korsmo (vara LSA),
Aage K. Huseby (fritt valgt), Ståle Clementsen (Of)
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen
Fravær: Kjetil U. Norveel (2. vara fritt valgt), Andreas H. Habberstad (1. vara fritt valgt),
Toril Morken (vara Of), Sigrid K. Risøe (Ylf)
Sak 20/2021 Nyheter fra yrkesforeningene
Orientering ved yrkesrepresentantene.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 21/2021 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF
Status.
Ahus har hatt fullt belegg, mange korona-pasienter.
Fra mandag 18. januar er Ahus i gang med invasiv hjertebehandling, bildediagnostikk og planlagt
kirurgisk virksomhet på Ahus Gardermoen, i lokalene til LHL-sykehuset.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 22/2021 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF
Ingen til stede fra Vestre Viken HF.
Sak 23/2021 Økonomi/regnskap
Arne informerte om regnskapsførsel og økte kostnader i 2020, og samtale med regnskapsbyrået om
dette. Regnskapskostnadene for 2020 var kr. 100 000,- mer enn i 2019.
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Underskuddet for 2020 endte på kr. 106 884,-.
På grunn av de økte kostnadene er bytte av regnskapsbyrå diskutert.
Vedtak: Hvis ikke regnskapsbyrået tilbyr en bedre avtale og kutter kostnader for regnskapsførsel, må
eventuelt nytt styre avgjøre om det skal byttes regnskapsbyrå fra 1.1.2022.
Sak 24/2021 Fastlegeordningen
Status. Orientering ved Hans-Christian Myklestul og Kristin Grefberg.
Informasjon om korona-vaksinering, arbeid i etterkant av leirskredet på Gjerdrum, om Helsefellesskap
og tidligere utsendte brev til kommunene i Akershus.
Vedtak: Vedtak: Hans-Christian fortsetter i møter med Buskerud legeforening i leders sted. Han sender
et kort referat fra møtene til sekretariatet.
Sak 25/2021 Kurskomiteens arbeid
Orientering ved Gjertrud Lødøen og Andreas Habberstad.
Det ble avholdt digitalt kurskomitéseminar 22. januar. Programmet var vedlagt.
Komiteen hadde møte 9.2.ifm planlegging av et klinisk emnekurs/valgfritt kurs i 2021. Det var mottatt
emneliste over godkjente kurs i 2020 og 2021 fra Legeforeningens fagmedisinske avdeling.
Kurskomiteen landet på et klinisk emnekurs i øyesykdommer, som enten skal arrangeres over tre
kvelder eller over to dager.
Leder påpekte at det er viktig å tenke langsiktige når det gjelder kurs framover, spesielt med tanke på
nytt styre og økonomi.
Vedtak: Tatt til etterretning.
Sak 26/2021 Helsetjenesten for leger
Orientering ved Agneta E. Iversen.
Info om helsetjenesten for leger ligger ute på nettet:
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter (legeforeningen.no)
Vedtak: Sende ut skriv til medlemmene med spørsmål om hvordan de opplever korona-tiden, og med
informasjon om helsetjenesten for leger. Agneta lager et utkast til informasjonsbrev:
Sak 27/2021 Tillitsvalgtarbeid
Se også refsak 8/2021 og 17/2021.
•

Legeforeningens anmodning til lokalforeningene om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte.

•

Legge til rette for flere medlemsmøter og samhandling.

•

Honorering ifm intervju av fastlegehjemler
Sak fra forrige styremøte, refsak 17/2021.
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•

Bør Allmennlegeforeningen eller legekontorene selv ta ansvaret for å gi økonomisk støtte ifm
intervjurunder til fastlegehjemler. Og hva med kommunen?

•

Se dagens regler for rett til fri og honorering for tillitsvalgte.

•

Valgregler og instrukser for tillitsvalgte (legeforeningen.no)

Vedtak: De nåværende reglene for rett til fri og honorering for tillitsvalgte bør revurderes .
Saken har blitt et gjentagende problem som bør tas opp med Legeforeningen sentralt.
Det bør og kan ikke være kun den enkelte lokalforening som skal være ansvarlig for honoreringen,
mange lokalforeninger har ikke midler å avse.
Viktig å få på plass hvilke roller og oppgaver de tillitsvalgte legene har/gjør. F.eks.om det er arbeid ifm
lønnsforhandlinger, ansettelser eller annet arbeid som f.eks. prosjekt, omorganisering mm.
De offentlige ansatte får fri med lønn til tillitsvalgtarbeid, så det må nødvendigvis være en forskjell.
Bør/skal det overføres merkede midler til Allmennlegeforeningen eller lokalforeningene til slikt arbeid?
F.eks. får PSL tilskudd fra Legeforeningen.
Vedtak: Det lages et utkast til brev ifm denne saken som oversendes Legeforeningen.
Sak 28/2021 Styremøter og årsmøte 2021
Forslag til møtedatoer:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
August:
August:
September:
Oktober:
November:

Onsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag

17.3 kl. 17.30
19.4 kl. 17.30
25.5 kl. 17.30
14.6 kl. 17.00
26.8 kl. 13.00
26.8 kl. 17.30
21.9 kl. 17.30
18.10 kl. 17.30
23.11 kl. 17.00

(Teams)
(Teams)
(hvis nødvendig)
(kort møte m/middag i etterkant)
(styremøte - vedtatt tidligere)
(årsmøte - vedtatt tidligere)

Vedtak: Godkjent.
Sak 29/2021 Årsmøte og valg 26. august 2021
Det er foreslått å reservere lokale for styremøte, årsmøte og middag på et og samme sted, f.eks. på
Ekebergrestauranten.
Valg for perioden 1.9.2021-31.8.2023. Hvem tar gjenvalg, hvem fratrer?
Lenke til:
Valgkomiteen
ALF lover - § 6 Årsmøte
valg-i-lokalforeninger-for-perioden-1.9.2019-til-31.8.2021.pdf (legeforeningen.no)
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Vedtak: Saken om valg settes opp igjen på neste styremøte.
Sak 30/2021 Pris til kolleger
Sak fra forrige møte. Forslag fra Hans-Christian:
Vedtak: Bra forslag, men overlater avgjørelsen om dette til det nye styret.
Sak 31/2021 Høring – NOU 2020: 13 - Private aktører i velferdsstaten
Saken var utsatt fra forrige møte. Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill er 15.2.2021.
Vedtak: Det avgis ikke høringssvar.
Sak 32/2021 Høring – Landsstyresak - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident
og sentralstyremedlemmer for perioden 2021-2023
Saken var utsatt fra forrige møte. Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 1.4.2021.
Vedtak: Styret foreslår Ståle Clementsen som medlem av sentralstyret for neste periode.
Sak 33/2021 Høring – Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to
varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - innhenting av forslag fra
foreningsleddene.
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 1.3.2021.
Vedtak: Viktig posisjon/verv. ALF har ingen innspill pr dags dato.
Sak 34/2021 Høring – Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 1.4.2021.
Vedtak: Det står at Akershus legeforening hadde siste i 1985, men det stemmer ikke helt. De bistod
Legeforeningen i 2010, hvor det var guidet tur og middag på Bærums Verk.
Sak 35/2021 Høring – Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere
hovedspesialitetsforening
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 28.2.2021.
Vedtak: Det avgis ikke høringssvar.
Sak 36/2021 Høring – Forslag til endringer i Etiske regler for leger
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 28.2.2021.
Vedtak: ALF støtter forslaget. Det var innvending mot at man tar bort ordet aktiv.
Sak 37/2021 Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge
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Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 22.2.2021.
Vedtak: Det avgis ikke høringssvar.
Sak 38/2021 Høring – Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes
saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill: 21.3.2021.
Her bør kanskje Allmennlegeforeningen si noe om hvordan fastlegeordningen skal rustes.
Har stor konsekvens for helsetjenesten.
Vedtak: Tatt til etterretning.

EVENTUELT

TIL ORIENTERING
A. Referat fra styremøte14. januar 2021
Var vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.
B. Anbefalt prosess for konvertering av LIS fra gammel til ny utdanningsordning
Vedlagt var veileder for konvertering fra gammel til ny ordning for ALIS.
Vedtak: Ingen kommentarer til sakene. Tas til etterretning.

NESTE MØTE
Er 17. mars 2021 kl. 17.30-20.00 i Microsoft Teams.
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