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Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen 
Dato: 18. oktober 2021 kl. 17.30-20.30 
Sted: Legenes hus, Oslo 

Representanter til stede: Kristin Grefberg (leder), Gjertrud Lødøen (1. fritt valgt),  
Hans-Christian Myklestul (2. fritt valgt ), Frøydis Olafsen (PSL), Kjetil Hagene Hegge (Af), 
Agneta E. Iversen (Namf), Geir J. Korsmo (LSA) 

Vara til stede: Geir Nystøl (vara Af), Toril Morken (vara Of) 

Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 

Ikke til stede: Ståle Clementsen (Of), Sigrid K. Risøe (Ylf), Jannicke Mellin-Olsen (var 1. fritt valgt), 
Mehmet Harbiyeli (vara 2. fritt valgt), Kjetil U. Norveel (vara PSL), Gaute Gjein (vara LSA),  
Paul Anders Sletten Olsen (vara Ylf) 

Sak 121/2021 Nyheter fra yrkesforeningene 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 122/2021 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF 
Ingen til stede fra Ahus. 

Sak 123/2021 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status. Toril Morken orienterte. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 124/2021 Økonomi/regnskap 
Ikke noe nytt. 

Sak 125/2021 Fastlegeordningen 
Status.  

Kan oppsummeres med 5 bokstaver: KRISE. 
Se også refsak 121/2021 under Af. 
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Vedtak: Temaet tas opp igjen på neste møte. 

Sak 126/2021 Kurskomiteens arbeid 
Orientering ved Gjertrud Lødøen. 

Kurskomiteen hadde møte 12. oktober hvor agenda var program for kurs i øyesykdommer i februar, samt 
evaluering av grunnkurset som var i september. 

Vedtak: Kurset i øyesykdommer søkes godkjent og annonseres. 

Programmet for Grunnkurs A videreføres og arrangeres med samme oppsett neste år. 

Sak 127/2021 Helsetjenesten for leger 
Støttekollegagruppen er invitert til styremøtet i ALF 23. november. 

Man har på et tidligere styremøte blitt enige om å avholde temamøte for medlemmene med aktuelle 
forelesninger og informasjon om helsetjenesten for leger.  

Vedtak: ALF bidrar med å skaffe lokaler, mat/drikke under møtene, samt utsendelse av informasjon til 
medlemmene. 

Sak 128/2021 Tillitsvalgtarbeid 
Det ble diskutert nærmere praktisk gjennomføring av møter med de tillitsvalgte, med temaer som appellerer. 

Vedtak: Saken diskuteres nærmere på neste møte. 

Sak 129/2021 Dato for styremøter og årsmøte i 2022 
Forslag: 
Januar:  Fredag 7.1  kl. 10,00 - Arbeidsmøte og styremiddag (Hotell Leangkollen, Asker ) 
Februar: Tirsdag 15. februar – Skjelderup (1.etg.), Legenes hus 
Mars:  Torsdag 17. mars – sted er ikke avklart ennå, ikke ledig i Legenes hus 
April/mai: 28. april – 1. mai – Styreseminar - Reykjavik, Island
Juni:  Onsdag 8. juni - Isachsen, Legenes hus
Tirsdag  31. mai – torsdag 2. juni – Landsstyremøte i Stavanger (for landsstyredelegater)
August:  Torsdag 25. august kl. 12.00-16.30 – Styremøte - sted er ikke avklart ennå

Torsdag 25. august kl. 17.30 – Årsmøte, temamøte og middag
September: Tirsdag 27. september - Isachsen, Legenes hus 
Oktober: Onsdag 26. oktober -  Isachsen, Legenes hus 
November: Torsdag 24. november Isachsen, Legenes hus etterfulgt av middag 

Vedtak: Godkjent 
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Sak 130/2021 Arbeidsmøte og styremiddag 2022 
Det ble på forrige styremøte vedtatt at arrangementet avholdes 7. januar. 
Sekretariatet hadde innhentet tilbud fra flere hoteller.  

Leder informerte om at arbeidsmøte og styremiddag blir på Quality Hotel Leangkollen i Asker. 
Møtestart kl. 10.00 – 16.30. Møtet etterfølges av middag. Agenda ble diskutert. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 131/2021 Styreseminar 2022 

Vedtak: Styret vedtok å ha styreseminar på Island. Utreise torsdag 28. april med hjemreise søndag 1. mai. 

Sak 132/2021 Opprette pris for årets Akershus-lege 
Vedlagt var utkast til retningslinjer som er de samme som Oslo legeforening har. 

Vedtak: Enighet i at oppsatte retningslinjer brukes.  
Skriv til medlemmene hvor det bes om forslag sendes ut i mars. Hvem som får utmerkelsen avklares på 
styremøtet i juni.  

Sak 133/2021 Støtte fra Akershus legeforening 
Utsatt fra forrige møte. 
Foreningen mottar flere søknader om støtte i løpet av et år. Leder la fram forslag til noen kjøreregler. 

• Tilknytning til Alf
• Ikke ha sponsorer
• Positivt at det er studentaktivitet
• Bidra til undervisning/veiledning.

Vedtak: Leder ønsker flere forslag til kjøreregler fra styret. 

Sak 134/2021 Søknad om støtte til MSOs årlige fagseminar. 

Vedtak: Støttes ikke. 

Sak 135/2021 Egen kontaktgruppe for styret 

Vedtak: Teamsgruppen testes ut mer på et senere tidspunkt. 

Sak 136/2021 ALFs nettside 
Oppdatering med kontaktinfo og bilde. Akershus legeforening (legeforeningen.no) 

Vedtak: Styret oppfordres til å legge inn bilde av seg selv under profilen sin på legeforeningen.no, samt 
komme med forslag til forbedringer, saker, rettelser osv. på ALF sin hjemmeside. 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/asker/quality-hotel-leangkollen/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/
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Sak 137/2021 Fellesmøte med Oslo legeforening 
Utsatt fra tidligere styremøte. 

Det ble i første omgang foreslått å ha et eget møte Oslo legeforening utenom oppsatte styremøter hvor tema 
er nedleggelse av Ullevål sykehus og ringvirkninger. En nedleggelse av Ullevål er noe som angår alle, og får 
konsekvenser for alle. 

Vedtak: Be Oslo legeforening komme med forslag til møtedato og tidspunkt. 
Det er ønskelig å ha et fast årlig møte med Oslo legeforening. 

Sak 138/2021 Bruk av bilder og presentasjoner på internett 
Vedlagt var viktig info fra Legeforeningen. 

Anita informerte om at alle som mottar presentasjoner og bilder som skal publiseres på nettsiden til ALF, må 
ha avklart at det er lov til å bruke bildene/dokumentene som er en del av publiseringen. Også bilder brukt i en 
PDF er beskyttet av opphavsrettighetene. Dersom man ikke har samtykke, kan opphavseieren kreve fjerning 
av innholdet og et vederlag for bruken. Dette kan dreie seg om store summer, og foreningen  
er da ansvarlig for å betale denne regningen.  

Det ligger en god del presentasjoner fra avholdte kurs på nettsiden vår. 

Vedtak: Anita lager et utkast til skriv som kan sendes med til bl.a. forelesere på våre kurs. Alle forelesninger 
som ligger ute på nettsiden fjernes. 

EVENTUELT 

Sak 139/2021 Lokalforeningstilhørighet 

Vedtak: Sekretariatet hører med Legeforeningen sentralt om medlemmer som er ansatt i nye Asker kommune 
hvor Røyken og Hurum tidligere var Buskerud legeforening, nå skal innlemmes i Akershus legeforening.  

TIL ORIENTERING 

A) Referat fra styremøte 21. september 2021
Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.

B) Referat fra årsmøtet 26. august 2021
Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.

C) Hva kan Legeforeningen ha mer fokus på framover
Vedlagt var innspill fra Akershus legeforening sendt presidenten i Legeforeningen.

D) Sentralstyrets møteplan for 2021 og 2022
Vedlagt.

Vedtak: Vedlagte referater, sak A og B, er godkjent. 




