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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 27. januar 2021 
Møtet ble holdt i Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder 
Jacob Jorem, fritt valgt    
Sohail Aslam, fritt valgt   
Sina Nordby, Nmf  
Neelam S. Anjum, LSA   
Even Holt, PSL    
Bendik Brinchmann, LVS  
Anniken Elnes, Ylf    
Steffen Roth, Namf 
Nina Wiggen, AF 
 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
 
 
Sak 1/2021 Vedtaksprotokoll fra styremøte 24. november 

Vedtak: 
Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 2/2021 En runde rundt bordet 
Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Diakonhjemmet 
• LIS kurs 
• Vaksinering 
• Digital undervisning 
• Smittesporingsteamene 
• Feberklinikkene 
• Fastleger/legevakt 
• Helsefellesskap 

 
 
Sak 3/2021 Tildeling av signatur/prokura rett og tittel 

Saken ble lagt frem for styret da Brønnøysundregisteret trenger et styrevedtak 
for å tildele Kristin Hekne Thoresen signatur og prokura rett for Oslo 



legeforening. 
 
Anita Ingebrigtsen har endret tittel fra konsulent til rådgiver. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å gi Kristin Hekne Thoresen signatur og prokura rett for Oslo 
legeforening. 
 
Styret vedtok også at Anitas Ingebrigtsen endrer tittel til fra konsulent til 
rådgiver for Oslo legeforening. 

 

 
Sak 4/2021 Landsstyremøte 1. – 3. juni 
  Frist for å fremme saker er 30. januar 2021. 

 
Faste saker som skal opp: 
Helsepolitisk debatt, aktuelle saker, budsjett/økonomi, lokalforeningsrapport, 
eventuelle lovendringer, valg av ny president og sentralstyre, valgkomite, SOP 
og Rådet for legeetikk. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å foreslå tema:  
Beredskap - hva har vi lært av pandemien og hvilke konsekvenser får det for 
fremtidig planlegging av helsevesenet i Norge. 

 
 

Sak 5/2021 Journalen 
Informasjon fra Fagpressen om hva de kan tilby Oslo legeforening ble vedlagt. 

 
• Hva ønsker vi å gjøre videre med Journalen?  
• Det har tidligere blitt foreslått å utgi en elektronisk utgave av Journalen, ev 

et temanummer? 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å utsette saken til styremøte i februar. 

 
 

Sak 6/2021 Intern høring - Landsstyremøtet 2021 - Planlegging av aktuelle saker 
Legeforeningens landsstyremøte 2021 avholdes 1.-3. juni i Oslo. Som tidligere 
år skal det avholdes en helsepolitisk debatt, samt behandles aktuelle politiske 
saker. Denne høringen er en orientering om valg av tema for helsepolitisk 
debatt, samt en invitasjon til foreningen om å komme med tilbakemeldinger og 
forslag til tema for sak 9 aktuelle saker. 
 
Sak 7 – Helsepolitisk debatt 
På det digitale landsstyremøtet i desember 2020 ble kampanjen "Helse og 
trygghet først" drøftet.  
 
Kampanjen inneholder fem hovedområder: 
• God beredskap koster, men dårlig beredskap koster mer. 



• Sammen for en god helsetjeneste. 
• Fastlegeordningen krever ytterliggere opptrapping. 
• Vi må slutte å bygge for små sykehus. 
• Vi må prioritere psykisk helse og motvirke utenforskap. 
 
 
Sak 9 – Aktuelle saker 
• Sykehusbygg 
• Helsefellesskapene – Hvordan bidra til at det blir en god ordning for bedre 
samhandling? 
• Den nye prioriteringsmeldingen 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening foreslår tema:  
Beredskap - hva har vi lært av pandemien og hvilke konsekvenser får det for 
fremtidig planlegging av helsevesenet i Norge. 
 
 

Sak 7/2021 Ny høring - Intern høring - Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 
2021-2023 
På landsstyremøtet i Lillestrøm 1. – 3. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2021-
2023 vedtas. Sentralstyret drøftet et forslag til nytt arbeidsprogram i møte 4. 
desember, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen. 
 
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 

 
 
Sak 8/2021 Ny høring - Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten 
  
  Svarfrist: 15.02.2021. 
 

Legeforeningen har fra Nærings- og fiskeridepartementet mottatt høring: NOU 
2020: Private aktører i velferdsstaten. Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt 
ved Kongelig resolusjon 28. september 2018 for å kartlegge pengestrømmer i 
offentlige finansierte velferdstjenester.  
 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening vedtok å ikke sende inn høringssvar. 
   
 

Sak 9/2021 Ny høring - Valg av nytt sentralstyre 2021-2023 
   

Svarfrist: 01.04.2021. 
 
Legeforeningens valgkomité for perioden 2019-2021 er i gang med 
forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet 1.-3. juni 
2021. 
 



Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge 
frem forslag på kandidater til følgende verv: 
• president 
• visepresident 
• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 
• 3 varamedlemmer til sentralstyret 
I tråd med nstruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 
fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, 
fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og 
spesialforeninger. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å utsette saken til styremøte i februar. 

 
 
Sak 10/2021 Gjennomgang av kriterier for Oslo-legen 

I 2008 innstiftet Oslo legeforening utmerkelsen ”Oslo-legen” som en 
anerkjennelse fra kolleger til kollega. 
 
Retningslinjer som legges til grunn er: 
1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening 
2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin 

faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte. 
3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle 
4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og 

være kjent ut over en indre krets 
5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke 

prioritert. 
 

Vedtak: 
Styret vedtok å la retningslinjene forbli uendret. 
 
Plan for våren: 
• Utsendelse i februar med svarfrist 30 april.  
• En påminnelse sendes ut etter påske.  
• Behandles på styremøte i 20 mai. 

 
 

Sak 11/2021 Plan for legevakt i Oslo 
Sohail Aslam er tillitsvalgtsrepresentant i en gruppe som jobber med utvikling 
av legevakt i Oslo. Han informerte kort om foreløpig arbeid:  
Det har for flere år siden vært snakk om å opprette en storbylegevakt og en 
legevakt2 i Oslo kommune. Legevaktsleger har ikke vært involvert i alle 
prosesser.  

 
 
Vedtak: 
Kristin H. Thoresen sender Agenda Kaupang rapporten til styremedlemmene.  
 
Styret vedtok å ta saken opp igjen på styremøte i februar. 



 
 

Sak 12/2021 Frikjøp – Nina Wiggen 
Det vises til vedtak fra Legeforeningen om lokalforeningene ansvar. 
 
I Oslo kommune har bydelsoverlegene og tillitsvalgte en stor arbeidsbelastning 
og det er et viktig arbeid som må på plass i forhold til avtalene opp mot Oslo 
kommune. 
 
Nina har som tillitsvalgt for allmennlegene i Legeforeningen jobbet mye med 
dette og Oslo legeforening ønsker å innvilge henne 8 dager med 
praksiskompensasjon for 8 dager fram til påsken.  

 
Vedtak: 
Oslo legeforening fattet følgende vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å innvilge Nina Wiggen en engangsbevilgning på 
praksiskomp for 8 dager (tilsvarende 1 dag/uke frem til påske), til arbeidet som 
tillitsvalgt i Oslo legeforening for at hun skal få anledning til å jobbe noe mer 
systematisk med alle sakene som for tiden må følges opp. 
 
 

Sak 13/2021 Hospiteringsplasser til utvekslingsstudenter ved OUS 
Sina Nordby informerte om at NMF har en utvekslingsavtale om å ta imot 
studenter fra hele verden. Det siste året har ikke OUS ville ta imot noen 
studenter fra utlandet. Dette har får også ringvirkninger andre steder i landet.  
 
Sina ble anbefalt blant annet å ta kontakt med Kveim Lie, undervisningsleder i 
samfunnsmedisin ved Institutt for helse og samfunn for å høre om hun kan gi 
råd om hvordan de kan ta saken videre. 

 
Vedtak: 
Saken er tatt til etterretning. 
 
 

Sak 14/2021 Ny høring - Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to 
varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - 
innhenting av forslag fra foreningsleddene. 

 Svarfrist: 01.03.2021 
 
I henhold til § 3 i reglementet for Rådet for legeetikk skal landsstyret i år velge 
leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer for perioden 1.1.2022-
31.8.2025.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å utsette saken til styremøte i februar. 
 

 
Sak 15/2021 Høring: Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023 

Svarfrist: 01.04.2021. 
 



Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å sette i gang prosess for å finne 
medarrangør for landsstyremøte i 2023. Fast praksis for arrangement av 
landsstyremøtene er at det hvert annet år søkes medarrangør fra avdelingene.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok at det ikke skal sendes høringssvar fra Oslo legeforening. 

 
 
Sak 16/2021 Høring - Endringer i Etiske regler for leger 

Svarfrist: 28.02.2021. 
 
Rådet for legeetikk har overfor sentralstyret fremmet forslag til endringer i 
etiske regler for leger. Forslagene er basert på erfaringer rådet har gjort seg de 
siste årene både gjennom deltakelse i samfunnsdebatt og behandling av 
konkrete saker. 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening støtter forslag til endringer i Etiske regler for leger. 
 
 

Sak 17/2021 Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere 
hovedspesialitetsforening 

  Svarfrist: 28.02.2021. 
 
Fra og med 1.3.2019 er spesialiststrukturen endret slik at det ikke lenger er 
hoved- og grenspesialiteter innen kirurgi og indremedisin. Det ble vedtatt 
enkelte endringer i Legeforeningens lover i 2018 som følge av endringer i 
spesialitetsstrukturen.  
 
Man skulle ved denne endringen innrette lovene slik at de skulle følge samme 
struktur som spesialiststrukturen ved at man fjernet de bestemmelsene som gav 
Norsk kirurgisk forening og Norsk indremedisinsk forening en særlig stilling 
og mulighet for dobbeltmedlemskap.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok at det ikke skal sendes høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 

Sak 18/2021 Innspill til Planprogram for kommuneplanens arealdel 
  Frist 09.02.2021. 

 
Vedtak 

  Oslo legeforening har sendt følgende innspill til Oslo kommune: 
 

Innspill til planprogrammet i Oslo kommune 
 
Vi viser til informasjon fra Oslo kommune om Planprogrammet som beskriver 
hvordan kommunen tenker å legge opp arbeidet med utarbeidelse og 
behandling av en ny arealdel.  



Kommuneplanens samfunnsdel fra 2018 utgjør det viktigste grunnlaget for 
revisjonen av arealdelen fra 2015, som i stor grad vil være knyttet til 
konkretisering av føringene i samfunnsdelen. Planprogrammet beskriver 
formålet med revisjonen, føringer for arbeidet, temaer som blir behandlet, og 
hvordan prosessen blir organisert.  
 
Oslo legeforening ønsker å berømme kommunen for åpenhet og bred 
medvirkning allerede fra tidlig fase i utviklingen av ny arealplan for 
kommunen. 
 
Mål og føringer peker tydelig på viktigheten av folkehelse og helseaspektet 
som en vesentlig premissleverandør til arbeidet med arealplanen. Eksempelvis 
trekkes frem noen relevante punkter fra nasjonale og lokale føringer: 
- tettsteder der det er godt å bo og leve 
- vektlegging av folkehelse, boligsosiale hensyn i planleggingen, 

samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
- Folkehelseplan for Oslo 2017–2020 (vedtatt i bystyret 10.05.2017). 

Kommunens overordnede strategi for å ivareta innbyggernes folkehelse i 
bred forstand. Folkehelseplanen skal rulleres hvert fjerde år, og arbeid med 
ny plan er igangsatt. 

- Campus Oslo – Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (vedtatt i 
bystyret 27.02.2019). Strategien gir føringer for arbeidet med 
kunnskapsinstitusjoner og kunnskapsintensive miljøer og opererer med 
innovasjonsdistrikt og campusområder som skal følges opp i arealdelen. 

- Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo (vedtatt i bystyret 14.11.2018). 
Strategien omfatter en forebyggingsoffensiv, tidligere innsats ved 
rusproblemer, samt tiltak for å øke livskvaliteten for innbyggere som lever 
med rusproblemer 

 
Pandemien siste året har vist oss både styrkene og sårbarheten ved dagens 
helsevesen i Norge. I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin 
rapport Analyser av krisescenarioer 2019 (https://www.dsb.no/rapporter-og-
evalueringer/analyser-av-krisescenarioer-2019/), viser de i en matrise hvordan 
pandemi og legemiddelmangel er scenarioene med høyest risiko. 
Kvikkleireskred er også omtalt med høy risiko. Dessverre har vi siste året sett 
alle scenariene. 
Vi har også erfart at vi ikke var beredt, selv om mye går bra med tanke på 
pandemien. 
  

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/analyser-av-krisescenarioer-2019/
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/analyser-av-krisescenarioer-2019/


 
 
Hvordan bør disse erfaringene brukes i videre arbeid med arealplanen for å 
sikre et godt helsetilbud til befolkningen? Vi ønsker i denne omgang bare å 
peke på noen områder hvor arealplan påvirker helse. Spesielt utfordringen med 
at Oslo kommune er ansvarlig for tomter for sykehus, selv om sykehusdrift 
ikke er kommunalt. 
 
o Vi har erfart at helsetilbud kan bli et begrenset gode, blant annet på grunn 

av økonomien. Oslo er en by med sosioøkonomiske forskjeller. God 
byplanlegging kan bidra til å minske forskjellene, mens dårlig planlegging 
kan øke forskjellene. 

o Folkehelse er nevnt flere steder, og her er det et mangfold av delplaner som 
påvirker. Eksempelvis: Hvordan skal skoler bygges i lys av kunnskap ifm 
pandemien? Hva er store nok klasserom/barnehagelokaler til å holde god 
nok avstand og ha stor nok høyde under taket; store nok uteareal; 
dagslys/utsyn/grøntområder. Arenaer for innefritidsaktiviteter opp mot 
friluftsarealer. Nærhet til aktiviteter for barn og voksne. 

o Forsking om bomiljø, helse og trivsel bør være førende for 
boligutviklingsplanene. Det er (for?) stort fokus på knutepunkter og 
høyhus. Vil samhandling med nabokommunene om boligutvikling og 
transport være et bedre alternativ enn fortetning? Og hva med alle 
boenhetene som står tomme – kan noe gjøres for å få dem inn på markedet? 

o Vi setter stor pris på fokus av blågrønne soner. Det vil være viktig å følge 
opp åpning av elver som ligger i rør, tilse at randsone på 20 m 
opprettholdes langs elver/bekker. Parker og andre grøntområder bør være 
på plass før boligbygging settes i gang. 

o Det er nevnt at næringsutvikling med mange ansatte bør skje langs 
knutepunkter. Samtidig planlegges Campusområde Oslo Science City på 
Gaustad, som ikke er et knutepunkt. Livsvitensenteret ligger mellom 
Gaustad og Ullevål sykehus, og burde vel tilsi at samarbeidet kan gå begge 
veier. 

o I nåværende sykehusplaner for Oslo, er det lagt opp til mindre sykehusareal 
og redusert tilbud i forhold til dagens tilbud. Det er planlagt en massiv 
oppgaveoverføring til Oslo kommune og andre sykehus, uten at løsningene 
er beskrevet i detalj. Sykehusbygg sin framskrivings modell må evalueres i 
lys av siste års læring, slik at nye sykehus blir bygd etter beste kunnskap. 
Det kan bety at større areal kreves. 

Oslo fortsetter å vokse, men sykehustomtene på Gaustad og Aker gir ikke 
rom for framtidige behov. Når Ullevål-tomta selges, har ikke lengre 
sykehusene i Oslo tomtereserver. Hvordan framtidig sykehuskapasitet i 
byen da skal løses er helt uvisst.  



Plan og bygningsetaten har i hele prosessen vært tydelige på at tomta på 
Gaustad ikke kan romme det arealet OUS trenger. De beskriver «svært høy 
reguleringsrisiko». I januar har det i tillegg kommet innspill fra 
kommunegeologen om behov for utredning av grunnvannsforhold. Det er 
svært sannsynlig at byggeplanene ikke godkjennes, og at hundrevis av 
millioner til utredning er brukt til ingen nytte. Hvordan tilrettelegger Oslo 
kommune for gode sykehustomter? 
 

Vi ser frem til å følge det videre arbeidet med utvikling av arealplan for Oslo 
kommune, og håper at kunnskap om helse brukes godt i det videre arbeidet.  

 
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 

A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
Legeforeningen har for tiden stengt pga pandemien. 

 
B) Oslo legeforening har fått ny hjemmeside 

Siden ble publisert i uke 3. 
 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Oslo legeforening 

 
       Sign 

Kristin H. Hovland      Aasmund Bredeli 
Leder        Nestleder 
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