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Referat fra styremøte i Akershus legeforeningen 
 

Dato: 17. mars 2021 kl. 17.30-20.00 
Sted:  Microsoft Teams 
 
 
 
Til stede:  
Arne Røde (leder), Aage K. Huseby (fritt valgt), Gjertrud Lødøen (fritt valgt), Sverre Dølvik (PSL),  
Hans-Christian Myklestul (Af), Agneta E. Iversen (Namf), Dianne L. Steenberg (LSA),  
Ståle Clementsen (Of) 
Kjetil U. Norveel (2. vara fritt valgt), Kristin Grefberg (vara Af), Toril Morken (vara Of) 
 
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 
 
Fravær: Andreas H. Habberstad (1. vara fritt valgt), Faranak Asadi (vara PSL),  
Geir J. Korsmo (vara LSA), Sigrid K. Risøe (Ylf) 
 
 
Sak 39/2021 Nyheter fra yrkesforeningene  
Informasjon fra yrkesrepresentantene. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 40/2021 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF  
Status.  
Dert ble bl.a. informert om at det er en god del korona-pasienter, noen på intensivavdelingen og noen 
på infeksjonsmedisinske poster. 
Det er avtalt at akutte syke pasienter med pusteproblemer skal kjøres til Oslo universitetssykehus.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 41/2021 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status.  
Ligner litt på situasjonen på Ahus. Største trykket er på Bærum sykehus. Gult nivå.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 42/2021 Økonomi/regnskap  
Leder orienterte. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
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Sak 43/2021 Fastlegeordningen 
Status. Se også refsak 24/2021. Orientering ved Hans-Christian Myklestul og Kristin Grefberg. 
 
Kristin orienterte om Legevakten i Asker og Bærum og om vaksinering. 
 
Bekymringsfull utvikling ifm søknader til fastlegehjemler i Bærum. Få eller ingen søkere og mange 
trekker seg etter tildeling.  
 
Hans-Christian informerte om at han har møter med tillitsvalgte hver sjette uke om korona-status, og at 
det kan bli en utfordring å få valgt fastlegene inn i Helsefellesskapene. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning 
 
 
Sak 44/2021 Kurskomiteens arbeid  
Orientering ved Gjertrud Lødøen. 
 
Klinisk emnekurs i øyesykdommer er planlagt 18.-19. november på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. 
Arrangementet kan avbestilles vederlagsfritt innen 18. august. 
Kjetil og Faranak har blitt spurt om å hjelpe til med å få på plass et program. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 45/2021 Helsetjenesten for leger 
Orientering ved Agneta E. Iversen. 
 
Det er tidligere vedtatt å sende ut en melding til medlemmene med spørsmål om hvordan de opplever 
korona-tiden, med informasjon om helsetjenesten for leger.  
 
Forslag til tittel: Hvordan opplever du så være lege i pandemien? Hvordan mestrer du hverdagen? 
 
Vedtak: Skrivet ble godkjent og det sendes ut informasjonen på mail og legger ut på nettsiden til ALF i 
slutten av uken.  
 
 
Sak 46/2021 Tillitsvalgtarbeid 
Leder orienterte. 
 
Det ble på forrige møte vedtatt å lage et utkast til brev som skal oversendes Legeforeningen. Dette er 
utsatt til neste møte. 
 
Vedlagt var et utkast/forslag til retningslinjer for Akershus legeforenings ifm honorering av 
tillitsvalgtarbeid.  
 
Det ble også på forrige styremøte nevnt en mulighet for at slike kostnader kan deles på tre; kommunen, 
legesenteret og lokalforeningen. Veldig ulik praksis i kommunene.  
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Vedtak: Det er ønskelig å sette opp noen klare mål til neste styremøte. Geir og Hans-Christian lager et 
utkast til skriv.  
 
 
Sak 47/2021 Årsmøte og valg 26. august 2021 
Det ble diskutert valg for perioden 1.9.2021-31.8.2023.  
 
Årsmøtet skal velge leder, to fritt valgte med vara, medlemmer til kurskomiteen og valgkomiteen og 
regnskapsfører. Yrkesforeningene velger sine egne representanter til styret. 
 
Vedtak: Settes opp som sak igjen på neste styremøte. 
 
 
Sak 48/2021 Søknad om praksiskompensasjon for tillitsvalgtarbeid i en ekstraordinær situasjon 
Det var mottatt søknad om praksiskompensasjon for tillitsvalgtarbeid ifm raset på Gjerdrum. 
 
Vedtak: Søknad om kompensasjon innvilges.  
 
 
Sak 49/2021 Høringer – svarfrist – godkjenning av høringssvar før innsendelse 
Mailkorrespondanse var vedlagt og ble diskutert 
 
Vedtak: Enighet om at det må være avsatt nok tid til at styret får lest og diskutert denne type 
høringssvar før det sendes inn til Legeforeningen. 
 
 
Sak 50/2021 ALFs nettsider - Om oss - Styret 
Info vedlagt. Oppdatering av siden? Styret og sekretariatet (legeforeningen.no) 
 
Vedtak: Medlemmer av styret går inn på profilen sin og retter opp eventuelle feil, føyer til annen 
kontaktinformasjon og kanskje setter inn et profilbilde.. 
 
 
EVENTUELT 
 
Sak 51/2021 Høring - Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021 
Svarfrist: 26.04.2021. 
 
Mange flinke forskere både på Ahus og forskningsavdelingen på Bærum. 
 
Vedtak: Toril og Kristin hadde forslag på kandidater som drøftes på neste styremøte. 
 
 
Sak 52/2021 Årsberetning for 2020 
Utkast til årsberetning var vedlagt. Den og regnskapet for 2020 skal signeres på styremøtet 19. april. 
 
Vedtak: Et par rettelser før signering av årsberetningen i april. 
 
 
Sak 53/2021 Invitasjon til lansering av Legeforeningens underveisrapport om covid-19  
onsdag 7. april  
Legeforeningen arrangerer et webinar onsdag 7. april kl. 9-10, der Legeforeningens underveisrapport 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/om-oss/styret/
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om covid-19 skal legges frem. Webinaret strømmes på facebook og er åpent for alle interesserte. 
 
Vedtak: Ingen videresending til medlemmene. Invitasjonen ligger allerede ute både på Legeforeningens 
nettside og på Facebook. 
 
 
TIL ORIENTERING  

 
A. Referat fra styremøte 10. februar 2021 

Var vedlagt. Tidligere utsendt pr mail.  
 

B. Styremøter 2021  
April: Mandag  19.4  kl. 17.30  (Teams) 
Mai:  Tirsdag  25.5  kl. 17.30  (hvis nødvendig) 
Juni:  Mandag  14.6  kl. 17.00  (kort møte m/middag i etterkant) 
August:  Torsdag  26.8  kl. 13.00  Styremøte 
August:  Torsdag  26.8  kl. 17.30  Årsmøte 
September: Tirsdag  21.9  kl. 17.30 
Oktober:  Mandag  18.10  kl. 17.30 
November: Tirsdag  23.11  kl. 17.00  
 

C. Valgkampsaker til stortingsvalget 2021 
Legeforeningen har sendt ut valgkamppakke som ble videresendt styrets medlemmer 11.02.2021. 
Pakken gjelder Legeforeningens kampsaker mot neste Stortingsvalg. 
Lokalforeningene bes benytte dette når de uttaler seg i media om nevnte kampsaker. 
 

D. Informasjon fra Legeforeningens sekretariatet 
 
Vedtak: Ingen kommentarer til sakene. Tas til etterretning. 
 
 
NESTE MØTE 
Er 19. april 2021 kl. 17.30-20.00 i Microsoft Teams. 
 


