
Referat styremøte Østfold legeforening 

28.08.18 kl. 18.00, Kalnes sykehus 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, AF: Jørn Gilberg, vara 
YLF: Ingrid Schrøder Hansen, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, YLF: Kristin Utne, 
Årsmøtevalgt(Kasserer): Kristin Karstad 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, OL: Anne-Karin 
Rime, Namf: Ingrid Østbye, Vara OL: Britt Fritzman, LSA: Espen Storeheier 
 
 

01/08 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
Godkjennes 

02/08 Godkjenne referat fra styremøte 12.06.18  
Godkjennes  

03/08 Medlemsmøte høsten 2018 

• Dato er satt til 13.november 

• TEMA: Fastlegekrisen og samspillet med spesialisthelsetjenesten 
«Når krybben er tom….» 

• Heike og kommuneoverlegene kontaktes 

• Scandic hotell Brennemoen har plass, Kveldpakke med 2 retters middag kr.745.- pr 

pers. Drikke kommer i tillegg – Marianne forhandler med hotellet om en bedre pris. 

Diskusjon foredragsholdere og tema for møtet: 

o Ingen ny direktør på plass i SØ før på nyåret. 

o Fastlege krisen? – tidlige har det vært fokus på Sykehuskrisen 

o Tom Ole Øren Allmennlege foreningen, hvor står fastlegekrisen? – Jens 

sender mail om forespørsel. 

o Er det personer i stab på SØ som kan diskutere mot Øren? 

o Hilde Skyvulstad – Kommuneoverlege i Sarpsborg – Har jobbet i 

Helsedirektoratet, i flere år. 

 

04/08 Årsmøteseminar 2019 
Rød tråd fra tidligere årsmøter – Samhandling 

Etter gjennomgang av Questback er tilbakemeldingen at det ønskes å spille videre på dette 

tema. 

NAV – Hvordan jobber de med samhandling? 

Pasientforløp – opplevelse av helsevesenet fra pasientens side.  

Pasientens helsevesen? Eller Helsevesen for pasienten? 

 



05/08 Fastlegekrisen 
Informasjon fra Jørn Gilberg AF: Flere fastleger i Sarpsborg har sagt opp jobben sin i løpet 
av det siste året. 
Diskusjon om fastlegekrisen 
 

06/08 Landsstyremøte 2021 
På landsstyret i Kristiansand våren 2019 må Østfold presentere seg som evt. arrangør i 
2021. 

• En egen komité må settes ned for å få dette i land.  

• Ber alle i styret om å tenke på kreative personer som kan være med i en 
arrangementskomite.  

• Ta opp saken på medlemsmøtet. 

 
07/08 Aktivitet i yrkesforeningene 

• status avtalespesialist-hjemler – PSL representant Trygve Kase – Legeforeningen har 

vært fraværende i saken. PSL har årsmøte i helgen, bedt om at denne saken blir tatt 

opp. Region utvalget har møte 10.09, der skal saken tas opp. 

• Status sykehuset Østfold – Ingen ny direktør før ut på nyåret 2019. 

• Diskusjon om oppgavene til NAV legene. 

 
08/08 Høringer 
Ingen høringer på dette møtet 
 

09/08 Evt. 
04.12 – Julemøte blir enten hos Jens Lind Larsen eller Kristin Karstad  
 
Jørn Gilberg AF, har vært med å stifte: 
Legeforeningen for teknologi, klinisk informatikk og innovasjon 


