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Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen 
Dato: 22. september 2021 kl. 17.30-20.30 
Sted: Hotel Continental, Oslo 

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

Vara til stede: Kjetil U. Norveel (vara PSL), Jannicke Mellin-Olsen (var 1. fritt valgt) - deltok via Teams, 
Mehmet Harbiyeli (vara 2. fritt valgt), Toril Morken (vara Of),  

Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 

Ikke til stede: Hans-Christian Myklestul (2. fritt valgt ), Ståle Clementsen (Of), Sigrid K. Risøe (Ylf), 
Geir Nystøl (vara Af), Gaute Gjein (vara LSA)  

Sak 102/2021 Presentasjonsrunde 

Dette er første møte i nytt styre etter valget 26. august 
Kjetil H. Egge tok opp lokalforeningstilhørighet vedrørende nye Asker. Litt uklart om alle leger som arbeider i 
f.eks. Asker, tilhører Akershus legeforening eller Buskerud. Styret ønsker å avklare med Legeforeningen.

Vedtak: Kjetil H. Egge lager et utkast til skriv vedrørende lokalforeningstilhørighet.

Sak 103/2021 Nyheter fra yrkesforeningene 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 104/2021 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF 
Ingen til stede fra Ahus. 

Sak 105/2021 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status. Toril og Jannicke orienterte. 
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Toril forklarte litt hvordan det nye sykehuset i Drammen er tenkt. Bl.a. blir det mindre enn det gamle og da er 
det tenkt at det skal jobbes annerledes, bl.a. får ikke de ansatte egne kontorplasser.  

Vedtak: Tatt til etterretning 

Sak 106/2021 Økonomi/regnskap  
Det ble lagt fram halvårsrapport for 2021 på forrige møte. Der ble det stilt spørsmål om oppføringer under 
note 4. 

For å redusere kostnader for leie av lokaler, ble det bl.a. nevnt at de fleste styremøtene bør være i Legenes 
hus, også for å støtte Legeforeningens nye kurs- og konferansesenter. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 107/2021 Fastlegeordningen 
Status.  

Kjetil H. Egge orienterte litt om Gjerdrum-saken. Legene har ikke mottatt noen støtte ifm arbeidet under raset. 
Vi er kjent med at det er en stor konflikt mellom kommuneadministrasjonen og fastlegene i Gjerdrum. Legene 
har ikke fått være med å lage legeplan.  

Legevaktsaken i Bærum ble også nevnt. Asker kommune har en todelt legevakt og mye er uavklart- 
Luftveispoliklinikk/legevakttiltaket i forbindelse med pandemien avvikles 5.10. 

Rekrutteringssvikt. Legevaktstillitsvalgt og tillitsvalgt for allmennlegene i Bærum har ingen vara. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 108/2021 Kurskomiteens arbeid 
Orientering ved Gjertrud Lødøen. 

Det er nettopp avholdt Grunnkurs A på Soria Moria med 74 deltakere. 
Det er satt opp nytt grunnkurs i mars neste år. 

Klinisk emnekurs som var planlagt avholdt i høst er utsatt til februar neste år. Kurskomiteen vil nå starte opp 
med å få tak i forelesere til kurset. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 109/2021 Helsetjenesten for leger 
Orientering ved Agneta E. Iversen. 

Planlegging av temamøte for medlemmene med aktuelle forelesninger og informasjon om ordningen. 

F.eks. dele opp i tre samlinger; et i Asker og Bærum, et i Romerike og et i Follo.
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Vedtak: Temamøte(er) planlegges avholdt i mai. Støttegruppen inviteres til et senere styremøte for å diskutere 
dette nærmere.  

Sak 110/2021 Tillitsvalgtarbeid 
Leder orienterte om ALFs henvendelse til Legeforeningen før sommeren og svar fra JA-avdelingen angående 
kompensasjon av utgifter for Af-tillitsvalgte relatert til deltakelse i tildeling av fastlegehjemler. 

Vedtak: Diskutere nærmere praktisk gjennomføring av møter med de tillitsvalgte, med bl.a. temaer som f.eks. 
legehelse. 

Sak 111/2021 Valg av nestleder og landsstyredelegat 
Styret fikk årsmøtets godkjenning til å velge nestleder til styret, en landstyredelegat i tillegg til leder, samt to 
vara landstyredelegater på første styremøte etter valget.  

Leder ba om forslag fra medlemmene. 

Vedtak: Frøydis Olafsen ble valgt som nestleder og landsstyredelegat. 
 Kjetil H. Egge og Kjetil U. Norveel ble valgt som henholdsvis 1. og 2. vara landsstyredelegat. 

Sak 112/2021 Dato for styremøter og årsmøte i 2022 

Vedtak: Saken utsettes til oktobermøtet. 

Sak 113/2021 Arbeidsmøte og styremiddag  
Det har vært tradisjon i ALF å ha arbeidsmøte og styremøte i januar i stedet for i desember. 
Leder foreslår at det opprettholdes, og at avgåtte styremedlemmer med ledsagere inviteres til styremiddagen. 

Foreslått dato: Fredag 7. januar med overnatting til 8. januar. 

Vedtak: Dato godkjent. Leder og sekretær setter opp kjøreplan og finner sted for arrangementet. 

Sak 114/2021 Styreseminar 2022 
Styret i Akershus legeforening har hvert år hatt et styreseminar i mai/juni, enten utenlands eller i Norge. 

Ønsker styret å planlegge et styreseminar i 2022? 

Vedtak: Saken utsettes til oktobermøtet. 

Sak 115/2021 Opprette pris for årets Akershus-lege 
Toril Morken foreslo på forrige møte at det opprettes en pris for årets Akershus-lege. Saken har vært oppe 
tidligere.  

Vedtak: Styret vedtok å opprette en pris til "Akershus-legen" som deles ut på årsmøtet hvert år. 
Gjertrud Lødøen og Toril Morken ble oppnevnt som komité for "Akershus-legen" for valgperioden. 
De ser også på om kriteriene for å bli "Akershus-legen" skal være de samme som for andre lokalforeninger.
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Sak 116/2021 Støtte fra Akershus legeforening 
Foreningen mottar flere søknader om støtte i løpet av et år. Å støtte noe er positivt, men det ønskes en 
diskusjon på hva som skal støttes og ikke. Lage kjøreregler. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

Sak 117/2021 Høringssaker 
Leder ønsker at framtidige høringssaker delegeres til styrets medlemmer, og at den/de som får ansvar for en 
sak klargjør den til neste styremøte, eventuelt legger fram et forslag til styrets medlemmer pr mail. 

Vedtak: Enighet i styret om at høringssaker delegeres til den/de i styret som jobber innenfor det området 
høringssaken handler om/har mest kunnskap om emnet, og klargjør den til styremøtet. 

Sak 118/2021 Egen kontaktgruppe for styret 
Brukerveiledning i bruk av grupperom på "Min side" var vedlagt. 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

Sak 119/2021 ALFs nettside 
Oppdatering med kontaktinfo og bilde. 
Akershus legeforening (legeforeningen.no) 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

EVENTUELT 

120/2021 Fellesmøte med Oslo legeforening 
Forslag fra Toril Morken på forrige styremøte. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

TIL ORIENTERING 

A. Referat fra styremøte 26. august 2021
Var vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.

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

C. Bruk av bilder og presentasjoner på internett
Vedlagt var info fra Legeforeningen.

https://www.legeforeningen.no/min-side/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/
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D. Styremøter 2021 - 2022
Oktober:  Mandag  18.10  kl. 17.30 – Legenes hus
November: Tirsdag  23.11  kl. 17.00 – Legenes hus
Januar: Fredag   7.- 8. kl. 10.00 – Arbeidsmøte og styremiddag 

Vedtak: Sakene B og C settes opp igjen på oktobermøtet. Ingen kommentarer til sak A. 

NESTE MØTE 
Mandag 18. oktober 2021 kl. 17.30 i Legenes hus, kurs- og konferansesenter. 


