
  
 
 
 
 
 

Referat fra arbeidsmøte i Akershus legeforeningen 
 

Dato: Fredag 17. januar kl. 10.00 - 17.00 
Sted: Hotel Continental, Oslo 
 
 
 
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),  
Faranak Asadi (vara PSL), Toril Morken (vara Of) 
 
 
Fra sekretariatet: Anita Ingebrigtsen 
 
Fravær:  
Andreas H. Habberstad (1. vara fritt valgt), Geir J. Korsmo (vara LSA), Sigrid K. Risøe (Ylf),  
Rune Ougland (vara Ylf) 
 
 
 
Kl. 11.00-12.00: Foredrag med psykolog Nils Erling Haugen 
"Hvordan unngå utbrenthet hos leger". Stressmestring og mestringsstrategier. 
 
ALF ønsket økt bevissthet på disse tingene. Kanskje kan det også bidra til å møte pasientene på en 
annen måte.  
 
 
Sak 1/20 Nyheter fra yrkesforeningene  
Runde rundt bordet.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 2/20 Situasjonen på Akershus universitetssykehus HF  
Status. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 3/20 Situasjonen på Bærum sykehus/Vestre Viken HF 
Status. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 



Sak 4/20 Økonomi/regnskap  
Orientering ved leder.  
 
Det er tidligere vedtatt å diskutere nærmere om ALF skal investere noe av egenkapitalen i aksjer. 
Eventuelt hvor mye? Og hva skal en eventuell avkastning gå til?  
 
Vedtak: Det var noen kommentarer til regnskapet. Ber om å få nytt forslag til neste styremøte. 
 
Leder tar saken om investering i aksjer videre for å høre hva som er lønnsomt. 
Hvis aktuelt er det ønskelig å øremerke en del av en eventuell avkastning til tillitsvalgtarbeid, evt. frikjøp 
av leger som kan fronte legenes arbeid. Saken tas opp igjen på neste møte 
 
 
Sak 5/20 Fastlegeordningen 
Status.  
 
Brudd i forhandlingene med KS om særavtalen. Særavtalen for kommunehelsetjenesten regulerer blant 
annet legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1. 
 
Informasjon om 0-hjemlene som er utlyst i Bærum.  
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 6/20 Helsetjenesten for leger 
Informasjon fra det årlige møtet for støttekolleger 16.-17. januar. Programmet var vedlagt. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 7/20 Kurskomiteens arbeid  
Program for Grunnkurs A 3.-6. februar og det årlige kurskomitéseminaret på Soria Moria 23.-24. januar 
var vedlagt. Grunnkurset har 95 påmeldte deltakere - 15 har fått avslag. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 8/20 Politikerskole – Frokostmøte med lokalpolitikere i Akershus 
 
Det er fastsatt tre møtedatoer/steder: 
25. februar - Asker og Bærum (Sandvika rådhus) 
2. mars - Øvre Romerike (Stasjonen, Jessheim) 
5. mars  - Nedre Romerike (Lillestrøm rådhus) 
 
Vedtak: Oppdatert agenda/invitasjon og liste over hvem det skal sendes invitasjon til oversendes 
sekretariatet. Frokostmøtene avholdes fra kl. 08.00-10.00. 
 
 
Sak 9/20 Styreseminar 2020 
Sak fra forrige møte.  
  
Vedtak: Flest stemmer for Dublin. Dato blir 16.-19. oktober.  
Sekretariatet kontakter reisebyrået for å be om tilbud. Diskuteres nærmere på styremøtet i februar.  



Sak 10/20 Lederseminar og møte med lokalforeningsledere 2020 
Programmet var vedlagt. 100 deltaker. Leder orienterte. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
Sak 11/20 ALFs satsingsområder 
Hvor står vi – hvor går vi?  
 
Forslag: 
- Flere temamøter – lokale møter  
- Tillitsvalgtarbeid 
- Rekruttering av tillitsvalgte  
- Yngre legers utfordringer 
- Lege-for-leger og Villa Sana 
- Pensjon 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen kontaktes for å høre om de kan samarbeide med Oslo og Akershus 
legeforening om et møte for allmennlegene når handlingsplanen for fastlegene foreligger, f.eks. 21. 
april. Sjekke om Litteraturhuset har ledig lokale den dagen. 
 
 
Sak 12/19 Nyhetsbrev 
 
Vedtak: Deadline 17. mars.  
 
 
Sak 13/20 Høring-Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge –  
Behov, modeller og muligheter 
Sak fra forrige møte. Frist for innspill: 20.1.2020. Viktig sak. 
Arne, Andreas og Hans-Christian var bedt om å se på saken.  
 
Vedtak: Det avgis ikke høringssvar. 
 
 
Sak 14/20 Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 
Frist for innspill: 11.2.2020. 
 
Vedtak: Det avgis ikke høringssvar. 
 
 
Sak 15/20 Tillitsvalgtarbeid 
Sak fra forrige styremøte. Se refsak 189/19. Leder orienterte. 
Legeforeningen ved sentralstyret ønsker at vi skal motivere og stimulere til tillitsvalgtarbeid. 
 
Vedtak: Det bør arrangeres flere medlemsmøter, spesielt for sykehusleger som ikke har noe særlig 
forhold til lokalforeningene.  
 
 
Sak 16/20 Årsmøte 20. august 2020 
Forslag til sted. Tema? Foreleser? 
 
Vedtak: Sekretariatet forhører seg om ledig lokale på Gamle Logen. Tas opp igjen på neste møte. 



Sak 17/20 Evaluering av styremøtet 
 
Vedtak: Alle fornøyde. Saken tas bort fra agendaen etter dette møtet. 
 
 
EVENTUELT 
 
Sak 18/20 Invitasjon til medlemsmøte i Viken fylke 
Buskerud legeforening inviterer til medlemsmøte 12. februar om utfordringene i fastlegeordningen. 
Leder orienterte. 
 
Vedtak: Anita videresender invitasjonen til styrets medlemmer.  
 
Det ble på møtet oppgitt at dato er 13.2, men korrekt dato er 12.2.  
 
 
Sak 19/20 Møtedatoer – endring av dato i april 
Se også orienteringssak D. 
 
Vedtak: Bytte møtedato fra 29. april til 28. april.  
Det ble også vedtatt styremøte og middag torsdag 4. juni 
 
 
Sak 20/20 Ekstra utbetaling til sekretariatets konsulent 
 
Vedtak: Styret vedtok å gi en ekstra utbetaling til sekretariatets konsulent. 
 
 
TIL ORIENTERING  
 
A. Referat fra styremøte 28. november 2019 

Var vedlagt. 
 

B. Grupperom/arbeidsrom i legeforeningen.no legges ned 
Info var vedlagt. 
 

C. Årskalender for lokalforeninger 
Info var vedlagt. 
 

D. Datoer for styremøter og årsmøte 2020 
• Februar: Tirsdag 25.2 kl. 17.30 
• Mars: Mandag 23.3 kl. 17.30 
• April: Onsdag 28.4 kl. 17.30 
• Juni: Torsdag 4.6 kl. 17-00 (møte og middag) 
• August: Torsdag 20.8. Styremøte kl. 12.00 – Årsmøte kl. 17.30 
• September: Dato ikke fastsatt 
• Oktober: Fredag 16. til mandag 19. – Styreseminar  
• November: Dato ikke fastsatt 
 
Landsstyremøtet avholdes på Soria Moria 26.-28. mai. 

 
Vedtak: Ingen kommentarer.  
 


