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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 15. august 2019. Møtet ble holdt i 
Kirkegaten 25, møterom Eyr i 2. etasje 
 
 
Til stede: 
Leder:   Kristin Hovland 
Nestleder:  Aasmund Bredeli 
Fritt valgt:  Kari Løhne 
Fritt valgt:  Recep Øzeke 
PSL:   Even Holt 
Namf:   Nina Skylv 
LSA:   Marit Kamøy 
Nmf:   Live Fosmark) 
 
 
Dessuten møtte:  Per Helge Måseide, redaktør av Journalen 
 
 
    
SAK 39/2019 VEDTAKSPROTOKOLL FRA juni 2019 
Vedtak: Protokollen ble tatt til etterretning. 
 
SAK 40/2019 JOURNALEN 
Det jobbes med neste nummer av Journalen, som kommer i september. Journalen har fått  
kr 40 000,- fra Fritt Ord til artikkelskriving. 
 
SAK 41/2019 ORGANISSTORISKE FORHOLD I HELSEVESENET (kort 
gjennomgang) 

a) Kommunehelsetjenesten 
Oslo kommune skal ha en legeplan for alle bydeler i ulike deler av i 
helsetjenesten. En gruppe har arbeidet med dette og lagt fram gode, viktige 
momenter til en slik legeplan. Dette har når høringssaken sendes ut fra Oslo 
kommune, ikke kommet fram i dokumentet. 
 
Vedtak: Oslo legeforening sender høringssvar og påpeker dette. Det var god 
enighet i arbeidsgruppen før Oslo kommune skrev sitt eget dokument som ble 
sendt på høring. Kamøy og Wille (allmennlege i Oslo) utformer høringssvaret 
fra Oslo legeforening.  
 

b) Spesialisthelsetjenesten 
Det er ikke noe nytt, og det jobbes fremdeles med å flytte spesialistpraksiser fra 
Oslo vest til øst. 
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c) OUS organisasjonsstruktur.  
OUS har for tiden ingen fast administrerende direktør, men en konstituert. 
Ullevål har 3 nye klinikkdirektører. Det er mye som rører seg og Oslo 
legeforening jobber intenst mot lokalpolitikere og Oslos befolkning for å stoppe 
plan om riving av Ullevål sykehus og nybygging på Gaustad.  

 
SAK 42/2019 STYRETS ARBEID 

a) Årsmøte tirsdag 20. august kl 28:00. Årsmøtet blir holdt i Lab.bygget, grønt 
auditorium på Ullevål sykehus. 

 
Etter møtet med valg og Oslo-legen blir det omvisning i Medisinsk museum. 
 

b) Budsjettet legges fram for styret for godkjenning.  
Vedtak: Budsjettet ble tatt til etterretning og legges fram for årsmøtet. 
 

c) Styret velger nye representanter til valgkomiteen. 
Vedtak: Styret foreslår Marit Kamøy og Recep Øzeke som medlemmer av 

valgkomiteen. Forslagene legges fram for årsmøtet. 
 
 

 
SAK 44/2019 NYTT FRA YRKESFORENINGENE OG NMF 
NMF: Nmf holder årsmøte 4. september og det velges sannsynligvis ny representant til Oslo 
legeforenings styre. På denne tiden holder de på med vervekampanje og det ventes stor 
aktivitet i høst. 
 
 
FORSLAG TIL STYREMØTER HØSTEN 2019 
Gå gjennom datoene og dersom det ikke passer, ta kontakt med din vara, som da kan 
møte i styremøtet. Gi også beskjed i sekretariatet. 
 
September: torsdag 26. Konstituerende møte 
Oktober: torsdag 24.  
November: torsdag 21. 
Desember: torsdag 5. Styremiddag med ledsagere og inviterte gjester. 
 
Vi setter opp møtedatoer for våren 2020 i et møte i høst. 
 
22.8.2019 ub 
 
 
            
Kristin H. Hovland     Aasmund Bredeli 
Leder       Nestleder 
 
 


