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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 29. april 2019. Møtet ble holdt i 
Legenes hus, møterom Harlem Brundtland. 
 
Til stede: 
Leder:   Kristin Hovland 
Nestleder:  Aasmund Bredeli 
Fritt valgt:  Kari Løhne 
Fritt valgt:  Recep Øzeke 
Namf:   Nina Skylv 
LSA:   Marit Kamøy 
Af:   Gunnar F. Olsen 
PSL:   Even Holt 
Nmf:   Live Fosmark 
Ylf:   Jacob Jorem (vara) 
 
 
Dessuten møtte:  Per Helge Måseide, redaktør av Journalen 
 
Ikke møtt:  Anniken Riise Elnes (Ylf) 
 
    
SAK 18/2019 VEDTAKSPROTOKOLL FRA 26. mars 2019 
 
Vedtak: Protokollen tas til etterretning 
 
 
SAK 19/2019 AVTALEMESSIGE FORHOLD 
Møteplass Oslo, et samarbeidsprosjekt mellom fastleger og sykehusleger (i OUS) Det kan også 
være plass og åpent for andre leger, ved de andre Oslo-sykehusene. Praksiskonsulentene i alle 
sykehusene deltar i komiteen. Bente Thorsen leder Møteplass Oslo og etter hvert er det ca 100 
deltakere på hvert møte. Dette er en møteserie med 2 møter i hvert halvår. 
Det ble foreslått på møtet at styret i Oslo legeforening kan informere om styrearbeidet og 
hvilke saker styret jobber med. 
Styret får tilsendt invitasjonene og bes om å spre innholdet i sine miljøer. 
 
Gunnar Olsen og Neelam Anjum  jobber i en gruppe vedrørende spesialistløp i Oslo (ALIS i 
Oslo). Alle arbeidssteder som skal veilede skal være godkjente utdanningssteder. Det bør være 
2 års praksis i en fastlegepraksis med veiledning i spesialistutdanningen. 
 
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 
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SAK 20/2019 JOURNALEN 
Rapporter fra Helseberedskapsloven "blir borte", informasjon underslås. 
Journalens Twitter-konto ble spammet. Det har kommet ut stoff som er både rasistisk og 
sexistisk. Journalen skal ikke forbindes med slike tekster. 
Vedtak. Tas til etterretning. 
 
 
SAK 21/2019 ORGANISATORISKE FORHOLD I HELSEVESENET (kort 
gjennomgang) 
 

a) Kommunehelsetjenesten 
Forhandlinger i Oslo kommune med Akademikerne er i gang. Dette er et 
mellomoppgjør. 
 
Det har vært møte med byrådsavdelingen om evaluering av BOL. Avdelingen mener 
det er bydelene som avgjør hvordan bydelsoverlegestillingen i bydelen skal være. Om 
de må ha100% stilling. Evalueringen er ikke ferdig etter at rapporten ble fremlagt i fjor. 
 
 

b) Spesialisthelsetjenesten 
Helseministeren har pålagt Helse sør/øst å opprette flere hjemler for avtalespesialister. 
Dette pålegget følger ikke Helse sør/øst. Hjemlene som opprettes i Oslo skal legges i 
Oslo øst. Det er gjort med en del praksiser. 
Spesialistpraksisene kan ta imot Lis for veiledning til spesialisering. Fakturering er 
tema for diskusjon. 
 
Arbeidsmedisin: Det er ikke bestemt hvilke bedrifter som kan være utdanningsbedrifter 
i arbeidsmedisin. Store bedriftshelsetjenester kan ha ansvar med spesialistløpet. De små 
har ikke kapasitet. Spesialistløpet kan bli vanskelig å gjennomføre. 
 

c) OUS organisasjonsstruktur 
 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 
 
 

SAK 22/2019 HØRINGER 
a) Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for 

leger m.v. 
b) Høring – NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade og -sukkervarer og alkoholfrie 

drikkevarer. 
c) Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for hode-/halskreft. 

 
Oslo legeforening sender ikke høringssvar til disse sakene. 
 
 

SAK 23/2019 STYRETS ARBEID 
 

a) Regnskapet for 2018 ble godkjent med et underskudd på kr 184 410. Det ble signert av 
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styremedlemmene. 
b) Årsmeldingen vil bli godkjent i neste styremøte, 23. mai. 
c) Det er valg i 2019, flere av styremedlemmene ønsker å fortsette i styret. Valgkomiteen  

blir underrettet. 
 

d) Det ble diskutert hvor årsmøtet kan holdes. Det jobbes med saken. Legenes hus er 
stengt. 
 
 

SAK 24/2019 NYTT FRA YRKESFORENINGENE OG NMF 
 
Det er foreslått fra et av sykehusene i Helse sør/øst, at disse nå skal sette tillitsvalgtstrukturen. 
 
Overlegeforeningen og Ylf har holdt felles vårkurs i Trondheim. 
De hadde sine landsrådsmøter med valg av nye styrer. Styrene tiltrer 1. september 2019. 
 
SAK 25/2019 EVENTUELT – til orientering 
 
Sentralstyret vedtok i desember 2018 at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede en 
eventuell justering av Legeforeningens lokale akse. Det skal oppnevnes fire personer, en fra 
hver region, med grunnlag i lokalforeningenes geografiske inndeling. Denne skal 
representere lokalforeningene som inngår i regionen. Arbeidsgruppen ledes av sentralstyret 
ved Jon Helle. 
Kristin Hovland er valgt inn i gruppen. 
 
 
Reminder: 
Styremøter i 2019. 
Mai  torsdag  23. mai 
Juni  tirsdag 4. – torsdag 6.   Landsstyremøte i Kristiansand   
Juni  torsdag 13. juni  Middag etter møtet 
Møtefritt i juli 
August torsdag 15. august   
Årsmøte  tirsdag 20. august 
 
Desember torsdag 5. desember  Styremiddag med ledsagere og inviterte gjester 
 
Gå gjennom datoer og gi tilbakemelding hvis noen av dagene ikke passer. Hvis du 
trenger vara for et eller flere møter, ta kontakt med din vara og gi vedkommende 
beskjed. Styremøter for høsten 2019 settes senere. 
 
9.5.2019 ub 
 
 
 
            
Kristin H. Hovland     Aasmund Bredeli 
Leder       Nestleder 
 
 


