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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 11. mars 2021 
Møtet ble holdt i Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Jacob Jorem, fritt valgt    
Anniken Elnes, Ylf    
Nina Wiggen, AF   
Anne Marit Wang Førland, OF  
Sohail Aslam, fritt valgt    
Sina Nordby, Nmf     
Neelam S. Anjum, LSA  
Bendik Brinchmann, LVS   
 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
Forfall: 
Steffen Roth, Namf   
Even Holt, PSL 
 
 
Sak 36/2021 Vedtaksprotokoll fra styremøte 25. februar 

Vedtak: 
Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 37/2021 En runde rundt bordet 
Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Diakonhjemmet 
• Smittesporingsteamene 
• Studentene 
• Feberklinikkene 
• Fastleger/legevakt 
• Helsefellesskap 

 

 
Sak 38/2021 Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. om  
Svarfrist: 21.03.2021. 



 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt 
høringen om forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og 
tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.  
 
Departementet foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a 
som regulerer statsforvalternes plikt til å vurdere og behandle anmodninger om 
vurdering av pliktbrudd. HOD skriver at endringene innebærer at 
statsforvalteren får større mulighet til å prioritere hvilke saker som er egnet for 
tilsyn ut fra formålet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og 
omsorgstjenesten. HOD opplyser at hvis det er grunn til å tro at det foreligger 
forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten, skal imidlertid 
statsforvalteren alltid undersøke forholdet. 
 
Samtidig foreslår departementet å presisere helse- og omsorgstjenestens plikt 
til å besvare henvendelser fra pasienter og pårørende om kvalitet og 
pasientsikkerhet, da mange av henvendelsene som kommer til statsforvalteren i 
dag vil bli raskere og bedre besvart ved at de behandles direkte fra helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Departementet foreslår i tillegg endringer i helsepersonelloven kapittel 11 om 
reaksjoner overfor helsepersonell. Departementet skriver at forslaget innebærer 
blant annet at bestemmelsen om advarsel oppheves og erstattes av en ny 
reaksjon om faglig pålegg; en plikt til å ta imot veiledning og andre 
kompetansetiltak. Departementet mener dette er bedre egnet for å oppnå 
formålet med tilsyn om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening vedtok å sende inn svar på høringen. 
 
 

Sak 39/2021 Plan for legevakt i Oslo 
Rapporten fra Kaupang om "Fremtidig kapasitetsbehov for legevaktstjenesten i 
Oslo" er oversendt styrets medlemmer. 

 
Vedtak: 
Sohail Aslam informerte om arbeidet fra arbeidsgruppen for Storbylegevakten. 
 
 

Sak 40/2021 Årsregnskap for Oslo legeforening 
Årsregnskapet er sett på av revisor og styrets medlemmer.  
Dato for elektronisk signering av regnskap og årsmelding er 20. mai. 
 
Vedtak: 
Styrets medlemmer har ingen kommentarer til årsregnskapet. 
 
 

Sak 41/2022 Tellende tjeneste for spesialiteten i allmennmedisin for arbeid på 
feberpoliklinikk 



   
Oslo legeforening har fått mail av 08.03.2021 fra lege Izabella Karam, som 
ønsker hjelp i forbindelse med tellende tjeneste for arbeid i feberpoliklinikkene 
i Oslo. 
 
Vedtak:  
Oslo legeforening svarer på henvendelsen og viser til at spesialitetskomiteen 
må følge opp denne saken. 

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 

 
B) Helsefellesskap 

Kristin Hovland orienterte. 
 

C) Årsrapport 2020 for støttekollegaaktiviteten i Oslo 
Kristin Hovland orienterte. 
 

D) Journalen 
Dokument om informasjon og avtaler ble vedlagt til orientering.   

 Saken utsettes til vi kan ha et møte med fysisk tilstedeværelse. 
 
E) Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer 

til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 
Høringssvar fra Oslo legeforening ble vedlagt til orientering. 
 

F) Det norske medisinske selskap – fellesmøte om byplanlegging og helse 
 Kristin Hovland orienterer. 
 
  
 

 
 
Oslo legeforening 

 
        Sign. 

Kristin H. Hovland       Nina Wiggen 
Leder         Nestleder 


	Sak 41/2022 Tellende tjeneste for spesialiteten i allmennmedisin for arbeid på feberpoliklinikk

