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Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen 
 

Dato: 23. november 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: Jannicke Mellin-Olsen (var 1. fritt valgt), Kjetil U. Norveel (vara PSL),Geir Nystøl (vara Af) 
 
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 
 
Ikke til stede: Ståle Clementsen (Of), Sigrid K. Risøe (Ylf), Mehmet Harbiyeli (vara 2. fritt valgt), 
Gaute Gjein (vara LSA), Toril Morken (vara Of), Paul Anders Sletten Olsen (vara Ylf) 
 
Tilstede fra støttekollegagruppen kl. 17.30-18.45: 
Elisabeth Juvkam (leder), Fredrik Jachelln, Ragnhild Horn, samt  styremedlem Agneta E. Iversen 
 
 
 
Sak 140/2021 Nyheter fra yrkesforeningene  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 141/2021 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF  
Ingen tilstede fra Ahus. 
 
 
Sak 142/2021 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status. Jannicke orienterte.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 143/2021 Fastlegeordningen 
Hvordan snakke fram fastlegejobben som noe positivt og samtidig ha fokus på nødvendige politiske tiltak for å 
redde FLO. Liten tvil om at det negative fokuset på fastlegeordningen skremmer leger. Det jobbes hardt for å 
bedre økonomiske vilkår for at det kan bli flere leger i FLO.  
 
Vedlagt var notat fra leder ifm møte med Legeforeningen og leder av Af om honorering til tillitsvalgte. 
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Vedtak:  Ta ut fastlegeordningen som egen sak fra styrets saksliste. Blir ivaretatt under nyheter fra 
yrkesforeningene. 
 
 
Sak 144/2021 Seminar for lokalforeninger, regionutvalg og konserntillitsvalgte 18.-19. november 
Møtet ble avholdt på Legenes hus. 
 
Anita Ingebrigtsen og Kristin Grefberg deltok. Program var vedlagt. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Sak 145/2021 Kurskomiteens arbeid  
Gjertrud Lødøen orienterte om klinisk emnekurs i øyesykdommer som arrangeres på Thon Hotel Arena 10.-11. 
februar neste år. Pr i dag er det 65 påmeldte til kurset. 
 
Grunnkurs A i mars neste år er også klart. Det er pr i dag 63 påmeldte. 
 
Vedtak: Det vil bli vurdert senere om øyekurset skal gjentas. 
 
 
Sak 146/2021 Helsetjenesten for leger 
Støttekollega-gruppen var invitert til møtet. Se også refsak 127/2021. 
 
Elisabeth Juvkam som er leder av støttekollegagruppen presenterte helsetjenesten for leger for styret.  
 
Vedtak: Presentasjonen om helsetjenesten for leger videresendes til styret. 
Det planlegges for et stort møte. Kollegastøttegruppen blir ansvarlig for møtet og lager et utkast til møteplan.  
Saken diskuteres nærmere på arbeidsmøtet. 
 
 
Sak 147/2021 Tillitsvalgtarbeid 
Planlegge temamøter for de tillitsvalgte. 
 
Hva er deres behov? Viktig at de som vet hvor skoen trykker, melder dette inn.  
Konflikthåndtering, helsetjenesten for leger osv. 
 
Ha hybridmøte eller rent digitalt møte? 
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
Sak 148/2021 Arbeidsmøte og styremiddag 2022 
Sted: Quality Hotel Leangkollen i Asker. Leder informerte. 
 
 
Vedtak: Sekretær og leder klargjør innkallingen med sakspapirer. 
 
 
  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/akershus/
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/asker/quality-hotel-leangkollen/
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Sak 149/2021 Styreseminar 2022 
Sted: Reykjavik, Island. 

Vedtak: Leder og sekretær ser på mottatt tilbud. Frist for å gi beskjed til reisebyrået er 10. desember. 

Avbestillingsregler for deltakere:  
Hvis noen blir syke eller må avbestille turen av andre grunner, må privat reiseforsikring benyttes, og utbetalt 
sum fra forsikringsselskapet overføres til Akershus legeforening. 

Sak 150/2021 Fellesmøte med Oslo legeforening 
Tema: Nedleggelse av Ullevål sykehus - ringvirkninger. 

Forslag til to møtedatoer videreformidles til Oslo legeforening. 
Dato: torsdag 13. og torsdag 27. januar kl. 17.30. 

Vedtak: ALF bestiller lokale i Legenes hus og mat hos Toma for alle deltakere. 
PS! Det er i ettertid blitt avklart at datoen blir torsdag 13. januar kl. 17.30. 

Sak 151/2021 Bruk av bilder og presentasjoner på internett 
Sak fra forrige styremøte, se refsak 138/2021. 
Vedlagt var et utkast til skriv som kan sendes med til bl.a. forelesere på våre kurs. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 152/2021 Lokalforeningstilhørighet 
Tidligere sto en del registrert feil pga. en adressefeil i Legeforeningens register, noe som førte til at 
medlemmer stod i Buskerud legeforening selv om de jobbet i Bærum. Dette ble rettet opp den gang. 

Sekretariatet har mottatt beskjed fra medlemsregisteret om at de skal dobbeltsjekke dette. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 153/2021 Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker 
og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet 
Ansvarlig: Alle. Høringsbrev fra Dnlf er vedlagt. Frist for innspill: 31.01.2022. 

Styret har tre forslag: 
- Finansiering av helsetjeneste som et styringsmiddel.
- Hvordan sikre seg at andre aktører ikke pålegger helsevesenet å yte tjenester eller andre

arbeidsoppgaver.
- Hvordan skal vi som leger bidra til å styre helsevesenet i en riktig retning.

Vedtak: Et endelig vedtak gjøres på neste møte. 

Høringer ligger på legeforeningen.no: Høringer (legeforeningen.no) 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer
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EVENTUELT 

Sak 154/2021 
Høring – Etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven 
Høringsbrev fra Dnlf er vedlagt. Frist for innspill: 08.12.2022. 

Høringen ble diskutert og vurdert. 

Vedtak: Det avgis ikke høringssvar. 

Sak 155/2021 Julehilsen til medlemmene 

Vedtak: Leder og sekretær ser på dette. 
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TIL ORIENTERING 
A) Referat fra styremøte 18. oktober 2021

Vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.

B) Møtedatoer i 2022
Hvis ikke annet står oppført, starter styremøtene kl. 17.30. Enkel bevertning fra kl. 16.45.
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 –  Clarion Hotel The Hub 
April/mai: Torsdag 28. april -  Lørdag 1. mai – Styreseminar - Reykjavik, Island 
Juni: Onsdag 8. juni - Isachsen, Legenes hus  
Tirsdag Tirsdag 31. mai - torsdag 2. juni – Landsstyremøte i Stavanger (for landsstyredelegater) 
August: Torsdag 25. august kl. 12.00-16.30 – Styremøte – Gamle Logen 

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

C) Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av 
narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler 
Lenke til tildelingsbrev nr. 74:
211008_tillegg_tildelingsbrev74_dokument5_helsedirektoratet.pdf (regjeringen.no)

D) Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter
Lenke til YouTube video:
Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter

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

NESTE MØTE 
Fredag 7. januar 2022 kl. 10.00, Quality Hotel Leangkollen, Asker. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f4d3506355d74b0f98114aea0d645d5c/211008_tillegg_tildelingsbrev74_dokument5_helsedirektoratet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WhaBg7PFN-w



