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Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen 
 

Dato: 14. januar 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), Sigrid K. Risøe (Ylf), Andreas H. Habberstad (1. vara fritt valgt),  
Kjetil U. Norveel (2. vara fritt valgt), Faranak Asadi (vara PSL), Geir J. Korsmo (vara LSA), 
Toril Morken (vara Of) 
 
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 
 
Fravær: Aage K. Huseby (fritt valgt), Ståle Clementsen (Of) 
 
 
 
Sak 1/2021 Nyheter fra yrkesforeningene  
 
Informasjon fra yrkesforeningsrepresentantene. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 2/2021 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF  
Status. Sigrid og Andreas orienterte. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 3/2021 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status. 
 
Vedtak: Toril sender aktuell informasjon til sekretariatet. 
 
 
Sak 4/2021 Økonomi/regnskap  
Utkast til regnskapsrapport pr 31.12.2020 ble gjennomgått. 
 
Regnskapet for 2020 viser et underskudd. Dette skyldes en økt kostnad for regnskapsførsel på nesten 
100 000 kroner.  
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På grunn av de økte kostnadene ifm regnskapsførsel, ble det diskutert om man skal finne et nytt 
regnskapsbyrå. 
 
Vedtak: Leder kontakter regnskapsbyrået vedrørende spørsmål om regnskapsførsel og økte kostnader. 
Han informerer om dette på neste møte. 
 
Enige om å overlate til nytt styre å se på nytt regnskapsbyrå.  
 
 
Sak 5/2021 Fastlegeordningen 
Status. Orientering ved Hans-Christian Myklestul og Kristin Grefberg. 
 
Kristin informerte om Legevakten i Asker og Bærum: 
Før jul sa 70 leger ved Asker og Bærum legevakt opp sine stillinger fordi lønn- og arbeidsvilkår ikke var 
tilrettelagt situasjonen under pandemien. De krevde en avtale der de skulle få sykepenger dersom de 
måtte ut i karantene eller ble smittet.  
Halvparten av de som sa opp er fastleger i Asker og Bærum. De fikk beskjed av kommunen om at 
legevakttjenesten er en del av fastlegeordningen, og fikk tilbud om å trekke oppsigelsene tilbake.  
Flere leger har trukket tilbake oppsigelsen, men ingen løsning er på plass ennå.  
 
Kommunen legger opp til at fastlegene i Asker og Bærum skal dekke opp de nesten 3000 vaktene for 
dem som har fått innvilget oppsigelsen (sykehusleger og fastleger i Oslo, Follo eller Drammen). 
. 
Den norske legeforening er inne i bildet, man mener dette er lovstridige avaler. 
Legevakten risikerer å stå uten leger midt i en pandemi, kompetanse forsvinner og man må bruke tid på 
opplæring som kunne vært brukt til pasientbehandling. Dette er bekymringsfullt. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 6/2021 Kurskomiteens arbeid  
Orientering ved Gjertrud Lødøen og Andreas Habberstad. 
 
Det ble orientert om Grunnkurs A som er utsatt fra februar til september i år i håp om at det kan 
gjennomføres som et fysisk kurs. Det vil bli et møte i kurskomiteen i løpet av denne måneden. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 7/2021 Helsetjenesten for leger 
Orientering ved Agneta E. Iversen. 
 
Per d.d. viser mottatt statistikk at det aldri har vært flere leger i kontakt med ordningen enn i 2020. Totalt 
191 leger var i kontakt med ordningen, og av disse var 119 kvinner. 84 av de 191 legene var under 40 
år. Årsak oppgis å være problemer i jobb, fulgt av psykisk sykdom. Deretter ganske likt mellom 
problemer samliv/familie, kollegial konflikt og part i klagesak.  
 
Innspill om støttekollegaordning for leger: Legeforeningen bør ha en mer utvidet ordning som tas i bruk 
så snart det skjer ting som f.eks. leirskredet på Gjerdrum. Slik ordningen er i dag, må legene selv ta 
kontakt hvis de har behov for hjelp. Her trengs mer oppsøkende virksomhet. 
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Lenke til info om støttekollegaordningen og støttekolleger i Akershus. 
 
Vedtak: Agneta tar med seg innspill til støttelegegruppen. 
 
 
Sak 8/2021 Tillitsvalgtarbeid 
Ståle og Andreas har tidligere foreslått å legge til rette for flere medlemsmøter og samhandling. 
 
Sak ifm Legeforeningens anmodning til lokalforeningene om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte 
ble diskutert. Dette er en sak som også var oppe på  heldagsmøte for lederne av lokalforeningene i dag. 
 
Vedtak: Sak om medlemsmøter og samhandling utsettes til et senere styremøte. 
Tillitsvalgtarbeid og honorering diskuteres også nærmere da. 
 
 
Sak 9/2021 Fagmøter/medlemsmøter 
Se refsak 88/20, 104/20 og 127/20. 
 
Hans-Christian informerte om møte med tillitsvalgte i kommunene 24. oktober som ble avholdt digitalt  
Referat fra møtet var vedlagt. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
Sak 10/2021 Styreseminar 10. - 13. juni 2021 
Leder orienterte. Se også refsak 75/20, 89/20 og 107/20. 
 
Vedtak: Turen avbestilles. Anita meddeler reisebyrået. 
 
 
Sak 11/2021 Styremøter og årsmøte 2021 
Foreløpige planlagte møter: 
 
10. februar kl. 17.30 - styremøte – Microsoft Teams 
26. august kl. 13.00 - styremøte  
26. august kl. 17.30 – årsmøte 
 
Vedtak: Anita og Arne setter opp forslag til møtedatoer til neste møte. 
 
 
Sak 12/2021 Årsmøte og valg 26. august 2021 
Det er reservert lokale for både styremøte og årsmøte i Legenes hus. 
 
Informasjon om valg i lokalforeningene var vedlagt.  
 
Vedtak: Saken settes opp igjen på neste møte. Alle bes lese valginstruksene for lokalforeninger. 
 
 
Sak 13/2021 Digitalt heldagsmøte for lederne av lokalforeningene 14. januar 2021 
Program var vedlagt. 
Hans-Christian og Anita deltok på møtet fra Akershus legeforening. 
Det ble informert fra møtet, hvor bl.a. sak om "Hvordan styrke lokalforeningenes arbeid overfor de 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/akershus/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/akershus/
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tillitsvalgte" var et av temaene. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 14/2021 Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023 
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill er 31.1.2021. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  
 
 
Sak 15/2021 Intern høring - Landsstyremøtet 2021 - Planlegging av sak 9 aktuelle saker 
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill er 15.2.2021. 
 
Vedlagt var innspill fra Hans-Christian og Kristin. 
 
Vedtak: Utkast til høringssvar sendes over til Arne, Hans-Christian og Kristin før det sendes 
Legeforeningen. 
 
 
Sak 16/2021 Høring – NOU 2020: 13 - Private aktører i velferdsstaten 
Høringsbrev er vedlagt. Frist for innspill er 15.2.2021. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  
 
 
 
EVENTUELT 
 
Sak 17/2021 Honorering ifm intervju av fastlegehjemler 
Vedlagt var mail fra Geir og innspill fra Hans-Christian. 
 
Reglene for rett til fri og honorering er ulikt for tillitsvalgte for næringsdrivende og ansatte leger. 
 
1. Tillitsvalgt for næringsdrivende leger  
Det følger av rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 
kommunene punkt 13.3 og rammeavtalen mellom Oslo kommune om privat allmennlegepraksis i 
fastlegeordningen punkt 13.3 at legen har rett til ti dagers fravær per år for utøvelse av 
fagforeningsarbeid. Det samme gjelder for offentlige oppgaver og verv. Det gjøres ikke fradrag i 
basistilskuddet for disse dagene.  
 
Dersom tillitsvalgte deltar i intervjuer til fastlegehjemler og deltagelse i lønnsforhandlinger er det 
lokalavdelingen som dekker utgifter og praksiskompensasjon, jf Legeforeningens lover § 3-4-3 
 
Les mer her: rett-til-fri-og-honorering.pdf (legeforeningen.no) 
 
Honorering av privatpraktiserende er diskutert mange ganger tidligere. Og det er ikke penger eller vilje 
til å betaling fra kommunens side.  
 
Vedtak: Saken settes opp igjen på neste møte. 
 
 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/90232b245ad14640a86f5e8179c6d989/rett-til-fri-og-honorering.pdf
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Sak 18/2021 Pris til kolleger 
Skal ALF ha en pris som mange andre lokalforeninger for kolleger som gjør en ekstraordinær innsats for 
fag eller forening? 
 
Vedtak: Enige om å jobbe videre med dette. Saken settes opp igjen på neste styremøte.  
 
 
Sak 19/2021 Høring – Landsstyresak - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident 
og sentralstyremedlemmer for perioden 2021-2023 
Høringsbrev var vedlagt. Frist for innspill er 1.4.2021. 
 
Vedtak: Utsatt til neste møte. 
 
 
TIL ORIENTERING  
 
A. Referat fra styremøte 23. november 2020 

Var vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.  
 

B. Nyhetsbrev til lokalforeninger desember 2020 
Var vedlagt. 
 

C. Årskalender for lokalforeninger 
Var vedlagt. 
 

D. Legeforeningens landsstyremøte 2021 
Landsstyremøte 2021 arrangeres fra 1.-3. juni. Det planlegges for et fysisk arrangement på Thon 
Arena Hotell, Lillestrøm. 
 
Landsstyremøte 2022 arrangeres av Rogaland legeforening i Stavanger fra 31. mai - 2. juni. 
Hvem som skal stå som vertskap for landsstyremøte 2023 vil bli vedtatt av landsstyret i 2021. 
 
Landsstyret velges for to år om gangen og tiltrer 1.9 i år som slutter på ulike tall. Landsstyret har 
møte innen utgangen av mai måned hvert år. Landsstyremøte er åpent for alle medlemmer av 
Legeforeningen. Fristen for å fremme saker er fire måneder før møtestart.  
Legeforeningens lover § 3-1-2 Landsstyrets funksjoner (5). 
 
Vedtak: Ingen kommentarer til sakene. Tas til etterretning. 

 
 
 
NESTE MØTE 
Er 10. februar 2021 kl. 17.30 – Microsoft Teams 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/

