
Referat styremøte Østfold legeforening 

12.06.2018 kl 18.00, Sarpsborg hos Benny Adelved 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, Vara OL: Britt 
Fritzman, AF: Robert Magnusson, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, Kurskomiteen: Benny 
Adelved, Kurskomiteen: Marte Nordrum, vara YLF: Ingrid Schrøder Hansen, LSA: Espen 
Storeheier, Valgkomiteen: Morten Kase-Berg. 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, OL: Anne-Karin 
Rime, Årsmøtevalgt(Kasserer): Kristin Karstad, Namf: Ingrid Østbye, YLF: Kristin Utne, 
Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, 
 
 
 

01/06 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
Godkjennes 

02/06 Godkjenne referat fra styremøte 15.04.18  
 Godkjennes 

03/06 Årsmøteseminar 
- Går gjennom Questback etter årsmøteseminar 2018 

 

04/06 Landsstyremøte 2018 
- Helsepolitisk debatt på torsdagen, med Bent Høie, det er grunn til å støtte 

legeforeningens resolusjon. Debatten ble hektisk med for kort tid til de ulike 

innleggene. 

- Samhandlingsreformen – Espen Storeheier(ØLF) deltok i debatten. 

- Debatt om kjønnskvotering – Enstemmig vedtak på at det er 40% kjønnskvotering. 

- Samhandling mellom store og små sykehus, eks fra Haukland og Voss. 

- Valgkomite 3 personer – med 3 vara som ikke er personlige vara. 

- Fagmedisinsk akse ble vedtatt, fagmedisinske foreninger. Det skal lages et overordnet 

landsråd for fagmedisin. Kommer til å styrke de fagmedisinske foreningene.  

- Mange Østfolderinger på landsstyremøtet som diskuterte  arrangement av 

landsstyremøte 2021. 

 

05/06 Landsstyremøte 2021 
  

- På første møte til høsten må det settes ned en komite som begynner å jobbe med 
arrangementet.  

- Sekretariatet i Legeforeningen hjelper til med arrangementet.  
 

 

06/06Medlemsmøte høsten 2018 



- Foreslår Indre Østfold konferansesenter, Marianne sjekker med hotellet. 

 
07/06 Høringer 
 ALIS – Espen Storeheier. 
For å bli spesialist i allmenn medisin. Kommunen kan få mye mere ansvar for utdanningene. 
Prosedyreboken er ikke nevnt. Læringsmål er krav, men dette er ikke satt opp ennå. 
Står ingen steder at det skal være sykehuspraksis. 
Trenger at allmennlegene blir veiledere for å gjennomføre denne formen for spesialisering. 
Høringsfrist 22.06 
NFA har skrevet et høringssvar. 

  
08/06 Nytt fra yrkesforeningene 
Dette punktet utgikk på møtet 
 
 

09/06 Evt. 
Møtedatoer for høsten: 
28.08 – Styremøte Kalnes 
09.10 – Styremøte Kalnes 
13.11 - Medlemsmøte 
04.12 – Julemøte – hvor bestemmes senere.  

 

GDPR 
- Diskuterer gjennom hva dette betyr for ØLF og Kurskomiteen i ØLF. 
- Gå gjennom GDPR til høsten- Jens sender ut det som kommer fra legeforeningen slik 

at gruppen kan gå dette gjennom. 
 
Møteinnkalling fra fylkesmannen til allmennlegene: 
Det er ønskelig å sjekker innkallingen med Legeforeningen sentralt. Innkallingen var 
dårlig/uheldig formulert, trussel med tilsyn om man ikke stiller på møtet, selve møtet var 
bra. Ingen kompensasjon for oppmøte.  
Innkalling til 2 møter på ulike dager.  
 
 


