
Referat styremøte Østfold legeforening 

06.02.18 kl 19.00, Kalnes sykehus. 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, 

Årsmøtevalgt(Kasserer): Kristin Karstad, Vara OL: Britt Fritzman, Årsmøtevalgt: Mirjam 

Kilen, AF: Robert Magnusson, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, Namf: Ingrid Østbye, 

Kurskomiteen: Benny Adelved, Kurskomiteen: Anne Marte Nordrum. 

 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, YLF: Kristin Utne, 
OF: Anne Karin Rime, LSA: Espen Storeheier 
 
 

01/02 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
 Godkjennes med små rettinger.  

02/02 Godkjenne referat fra styremøte 12.12.17  
Godkjennes uten kommentar. 

03/02 Prosjekt Raskere tilbake v/Jens Lind-Larsen 
Dag Brekke har tatt kontakt med leder i ØLF for å be om at foreningen arrangerer et 

møte sammen med NAV i Østfold: 

Hvordan få pasienter raskere tilbake i jobb. 

 Denne typen arrangement bør utføres av NAV, det sendes tilbakemelding til Brekke 

om å ta kontakt med NAV for å høre på muligheten for et møte. Flere av 

styremedlemmene i ØLF ønsker å delta om møtet blir arrangert.  

 

04/02 Årsmøteseminar 
Mulige deltakere paneldebatt lørdag 14. april: 

Jürgen Funck– Avtale spesialist 

Jørn Gilberg – Fastlege 

Overlege – Taran Søberg, Per Sandvei. 

Kommuneoverlege – Guro Steine, Halvard Bø, Espen Storeheier, Knut Mikkelsen 

Innleder - Jan Skirstad  

 

De ulike deltakerne kontaktes i god tid føre neste styremøte for å gjøre avtale. 

 

05/02 Årets Østfoldlege 
Kommet inn flere forslag til Østfold legen. Kandidater diskuteres. Det er flere forslag 

på eldre leger. Styret i ØLF ønsker innimellom å kunne dele ut en ærespris, men det 

skal ikke være noe som skjer hvert år. 

 



06/02 Høringer 
 Ingen høringer gjennomgås på dagens møte. 
 
  

07/02 Rundt bordet. 
Det informeres om at Sykehuset Østfold har fått nytt styre, fra 02.02.18. 
 
Kurskomiteen informerer om at det var 58 påmeldte på kurs i helgen – kardiologi 
kurs. Dette er en stor økning i antall deltakere mot hva det er vært de siste årene. 
Flere kurs er planlagt i  
 
På årsmøtet må vi passe på å få med navn og periode for valg for kurskomiteen. 
Det er ønske om å få inn en ny representant i kurskomiteen, etter vedtektene skal det 
være en sykehusansatt lege i kurskomiteen. 
 
Alle yrkesforeninger må levere årsmelding senest 15. mars sendes til 
Jens. 
 

 
08/02 Evt.  
Sommermøte holdes hos Benny Adelved i Sarpsborg.  

Går gjennom resultatregnskap for september til desember 2017. 

 

 


