
Referat styremøte Østfold legeforening 

09.10.18 kl. 18.00, Kalnes sykehus 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, vara YLF: Ingrid 
Schrøder Hansen, Årsmøtevalgt(Kasserer): Kristin Karstad, Namf: Ingrid Østbye, Vara OL: 
Britt Fritzman, LSA: Espen Storeheier, AF: Lise Anett Nohr. 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, OL: Anne-Karin 
Rime, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, YLF: Kristin Utne, vara LSA: Lise Storehaug 
 
Ny representant for AF, Lise Anette Nohr. Vi tar presentasjon av alle representanter til stede i 
møtet. 
 
01/09 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

Godkjennes 

 

02/09 Godkjenne referat 28.08.18 

Godkjennes uten kommentarer 

 
03/09 Medlemsmøte høsten 2019 
Sjekke med Anne-Karin Rime om hun kan stille som foredragsholder på medlemsmøtet, med 
innlegg fra sykehuslegene. 
Kommunelege Guri Steine Letting, Fredrikstad kan stille med innlegg fra kommunelegene. 
Diskusjon rundt tema og hvilke ressurser som kan hentes inn, Hilde Skyvelsrud kan ikke 
stille pga ferie. 
Diskusjon om hvordan engasjere medlemmene i Østfold legeforeningen til å komme på 
medlemsmøte. Det sendes ut teaser via mail fra Espen Storeheier og Jens Lind-Larsen 
denne uken. 
 
04/09 Årsmøteseminar 2019 

Den røde tråden på årsmøtet er som tidligere år «Samhandling» 
Støtvig er booket 06. og 07. april 2019, for 50 deltakere, det sends ut årsmelding til alle 
påmeldte noen dager før årsmøtehelgen. 
Endre litt på gjennomføringen: 

En kort presentasjon av årsmeldingen. 

Økonomi for ØLF og kurskomiteen, regnskap og budsjett tas grundig. 

Vil gå med noe tid til valg på neste årsmøte. 

Tema for diskusjon under årsmøte, hver yrkesforening ser på aktuelle saker for diskusjon og 

setter opp kuglepunkter for å «provosere» frem diskusjon. 

Noen tema: 

• Hvordan finne gode løsninger på de utfordringene som alle har i hverdagen sin. 

• Legevakt 

• PSL hjemler som forsvinner 

• For mange sykemeldinger 

• Dårlige henvisninger 

Ta utgangspunkt i arbeidsprogrammet til ØLF 



Lørdag 06.04.19: 

Årsmøte   10.00-12.30 

Lunsj    12.30-13.30 

Diskusjon  13.30-15.30 

Samhandlingstema  15.30–17.00 

 

Søndag 07.04.18 

Kulturelt innslag 09.00-09.30 

Tema?   09.30-10.30 

Utsjekking  10.30-11.00 

Samling yrkesforen. 11.00-12.30 

 

Har ny direktør i Sykehuset Østfold startet i jobb, bør vedkommende inviteres og holde et 

innlegg om samarbeid. 

Det foreslås at styret har et møte en-to uker før årsmøteseminaret slik at leder kan få hjelp til 

å styre og legge opp debatt på årsmøteseminaret. 

Invitere ordstyrer til dette møtet. 

Kan det være smart å få næringslivet inn som innleder til debatten? 

Rammen for årsmøtet settes på styremøtet 4. desember. 

Viktig: Valgkomiteen må informeres om oppgavene rundt nyvalg på årsmøteseminar i april 

 

05/09 Landsstyremøte 2021 

Krevende og stor jobb å lede oppgavene rundt landsstyremøtet. 

Leder Jens Lind-Larsen skal på møte i lokalforeningen i november og snakker der med 

tidligere arrangører om omfang av oppgaver. 

Noen personer er kontaktet i forhold til å danne en gruppe for å arrangere landsstyremøte. 

 

 

06/09 Aktivitet i Yrkesforeningene 

Valg av vara landsråd AF?  

Legeforeningen sentralt må arrangere et valg for AF for å få inn nye vara. 

OL v/Britt Fritzman: god prosess rundt ansettelses av ny sykehusdirektør. Vestby er inn i SØ, 

det er veldig fult i akuttmottaket, det fulgte ikke med midler i prosessen. 

Leder Jens Lind-Larsen, spørsmål om ekstra deltager til lokallagsseminar 15-16.nov – 

Hvordan drive godt i lokallagsforeningen. Det virker ikke som noen flere har mulighet for å 

delta, pga andre møter og kurs denne uken. 

LSA representant Espen Storheier har sendt ut et dokument som NSA gjennom en 

referansegruppe har utarbeidet sammen med en referansegruppe. 

Espen sitter i et samhandlingsutvalg som er oppnevnt av Sentralstyret.  

Dokumentet som sendes ut til styret etter dagens styremøte.  Espen ønsker tilbakemeldinger 

på dokumentet før møte 25. oktober. 

 

07/09 Høringer 

Prinsippet om  å støtte høringer skrevet av yrkesforeningene fortsetter. 

 

08/09 Evt. 



Fastsetter klokkeslett for styremøtene til kl. 18.30 

 

Espen Storeheier er ny LSA representant i Styret, Lise Storehaug er LSA, vara. 

Kristin Karstad fortsetter som kasserer i ØLF. 

 


