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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 26. april 2021 
Møtet ble holdt i Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Nina Wiggen, nestleder, AF  
Jacob Jorem, fritt valgt   
Sohail Aslam, fritt valgt   
Anne Marit Wang Førland, OF  
Anniken Elnes, Ylf    
Neelam S. Anjum, LSA  
Bendik Brinchmann, LVS   
Steffen Roth, Namf   
 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
Forfall: 
Sina Nordby, Nmf 
Even Holt, PSL 
 
 
Sak 42/2021 Vedtaksprotokoll fra styremøte 21. mars. 

Vedtak: 
Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 43/2021 En runde rundt bordet 
Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Vaksinering OUS 
• Diakonhjemmet 
• Fastleger/legevakt 
• Helsefellesskap 

 
 
Sak 44/2021  Høring: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021 

Svarfrist: 26.4.2021 
 
Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt invitasjon til å fremme 
kandidater til Akademikerprisen 2021. Akademikerprisen er opprettet i et 
samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i 
prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner 
for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i 



kunnskapsformidling. 
 
Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et 
diplom og en skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette 
alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil 
behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 11. mai. 
 
Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å bygge opp identitet, publisitet og 
medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å 
fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele 
akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt. 
 

 Vedtak: 
 Oslo legeforening har ingen kandidater å melde inn. 
 
 
Sak 45/2021 Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, 

osteopater, logopeder og paramedisinere 
Svarfrist: 10.05.2021 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring 
med forslag om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og 
paramedisinere som helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 48. I 
høringsnotatet skisseres også hva som skal ligge til grunn for å få rett til 
autorisasjon som naprapat, osteopat, logoped eller paramedisiner.  
 
Bakgrunnen er anmodninger fra hhv. Norsk naprapatforbund, Norsk 
Logopedlag, Norsk Osteopatforbund og Delta. På bakgrunn av disse fikk 
Helsedirektoratet i brev av 10. april 2019 i oppdrag å vurdere om nevnte 
grupper bør autoriseres etter helsepersonelloven. De leverte sine anbefalinger 
24. mai 2020.  

Vedtak: 
Oslo legeforening støtter forslaget om å autorisere naprapater, osteopater, 
logopeder og paramedisinere i henhold til lov 2. juli 1999 nr. 64 om 
helsepersonell mv. (helsepersonelloven).  
 

 
Sak 46/2021 Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten 

Svarfrist: 03.06.2021  
 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om 
utredning om organisering av luftambulansetjenesten.  
 
Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede modeller for framtidig 
drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og 
ambulansehelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike 
modellene: 
• Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne 
• Modell med offentlig drift 



• Modell med drift av ideelle aktører 
 
I 2018 ga Legeforeningen innspill til høring om luftambulansetjenesten, Dok 
8:224 S (2017-2018)), og det samme gjorde Finnmark Legeforening. I 
utredningen fra ekspertgruppen er noen av innspillene tatt med i rapporten. 
Begge innspillene kan leses her.  
 
Ekspertgruppen har i tråd med mandatet utredet tre modeller for drift av 
luftambulansetjenesten, og har kommet med tilrådning om framtidig modell. 
Departementet ønsker at berørte og interessenter kommenterer ekspertgruppens 
vurderinger av de ulike modellene. 
 
Kapittel 7 i ekspertgruppens rapport tar for seg modeller for framtidig 
organisering og drift av luftambulansetjenesten og kapittel 8 ser på 
økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser av modellene.  
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret 22. juni.  
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her. 
 
Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-utredning-om-
organisering-av-luftambulansetjenesten/ 

 
Vedtak: 
Saken utsettes til styremøte i mai. 
 
Anne Marit/Anniken:  
Får innspill fra luftambulansen på OUS om deres erfaringer. 
 
Kristin Hovland: 
Tar kontakt med leder av Finnmark legeforening om erfaringer og  
mer informasjon. 

 
 
Sak 47/2021 Høring - Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023 

Ny svarfrist: 01.05.2021  
 
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. 
 
Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør for 
2023. I 2023 er det offentlig fridag mandag 29.5. Det anbefales derfor at møtet 
avholdes i tidsrommet tirsdag 6.6 – torsdag 8.6.2023.  
 
Oslo legeforening var medarrangør 1961 og 1999, og har senere også bistått 
Legeforeningens landsstyremøter med arrangementer første kveld:  

• 2006 - Teateraften ved Det norske teater 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-utredning-om-organisering-av-luftambulansetjenesten/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-utredning-om-organisering-av-luftambulansetjenesten/


• 2012 - Guidet vandring langs Akerselva etterfulgt av middag på 
Månefisken 

 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening avgir ikke høringssvar. 

 
 

Sak 48/2021 Plan for legevakt i Oslo 
Katrin Kreutz fra Norsk sykepleierforbund og Aina Johnsen fra arbeidsutvalget 
i Fagforbundet var invitert til møtet kl. 18.00. Begge jobber på legevakten. 

 
Representantene fra NSF og Fagforbundet ser fram til et tettere samarbeid med 
Oslo legeforening og det var enighet om å få til noe sammen. 
 
Sohail gir styret fortløpende informasjon etter hvert som saken utvikler seg. 
 
 

Sak 49/2021 Deltakelse på Legeforeningens landsstyremøte 1. – 3. juni 2021 
Kristin H. Hovland, Sohail Aslam, Bendik Christian Brinchmann og Steffen 
Roth stiller som delegater for Oslo legeforening.  
Leder oppfordret også de andre styremedlemmene til å delta digitalt. 

Det er et ønske fra sentralstyrets side om et fysisk møte på Arena Hotel i 
Lillestrøm der delegater kan møtes til debatt, diskusjoner og dialog, men her vil 
det være de til enhver tid gjeldende retningslinjer for arrangementer og 
smittevern som er styrende for hva som er mulig å få til. 

Sak 50/2021 Valg av representanter til Oslo legeforenings styre og delegater til 
Legeforeningens landsstyre 1.9.2021 til 31.8.2023 
Mail av 05.03.2021 fra Legeforeningen med informasjon og retningslinjer for 
valg ble vedlagt. 
 
Hver lokalforening skal velge medlemmer og varamedlemmer til sitt styre for 
kommende valgperiode. Styret skal bestå av leder og 2 medlemmer med 
varamedlemmer samt lokalforeningstillitsvalgte fra yrkesforeningene, § 3-4-2 
(1), § 3-3-3 (3) og § 3-3-3 (5).  
 
Oslo legeforening skal i sitt årsmøte velge: 

• Det skal velges leder og 2 styremedlemmer (fritt valgt) i 
lokalforeningen, med varerepresentanter. Øvrige styreverv i 
lokalforeningen velges av yrkesforeningene, se punkt 4.3. 
 

• kurskomité, valgkomité, redaktør og revisor 
 

• Møteleder bruker på å be om årsmøtets samtykke til å foreta:  
o valg av nestleder på første styremøte 

 



o valg av landsstyredelegater med vara i prioritert rekkefølge på 
første styremøte. 

  
Vedtak: 
Valgkomiteen kommer til å ta kontakt med de som er på valg, og legger fram 
sin innstilling på årsmøte 24. august. 

 
 
Sak 51/2021 Årsmelding 2020 
  Årsmelding for Oslo legeforening ble vedlagt. 
  Regnskap og årsmelding skal signeres elektronisk 20. mai. 
  

Vedtak: 
Saken settes opp igjen på styremøte i mai. 
Styret er bes om å lese nøye igjennom årsmelding før neste møte. 
 
 

Sak 52/2021 Søknad om økonomisk støtte til temanummer om byutvikling og helse 
Søknad om økonomisk støtte var vedlagt. 
Magne Nylenna har tatt kontakt med Oslo legeforening om planlegging og 
bygging i Oslo by, og midler til et temanummer om byplanlegging.  
 
Det bes om støtte på kr. 50.000,-. 

 
Vedtak: 
Kristin Hovland tar kontakt med Magne Nylenna for å forhøre seg litt mer om 
dette spesifikt gjelder Oslo og om andre lokalforeninger har blitt forespurt om å 
bidra med midler. 
 

  Saken settes opp på styremøte i mai. 
 
 
Sak 53/2021 Årsmøte 

Forslag til temamøte ble drøftet. 
   

Vedtak: 
Kristin Hovland tar kontakt med aktuelle forelesere. 
 
Saken settes opp på styremøte i mai. 

 
 
EVENTUELT 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 

B) Helsefellesskap 
Kristin Hovland informerer. 
 



C) Legeforeningens underveisrapport om covid-19 
Rapport vedlegges til orientering. 

 
D) Resultatrapport Oslo legeforening 1kvartal 2021 

Resultatrapport ble vedlagt til orientering. 
 
E) Møteplass Oslo 

 
F) Program – Høring om Ullevål sykehus 06.05.21 – versjon 22.04  

Program ble vedlagt til orientering. 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
Oslo legeforening 

 
  

Kristin H. Hovland      Sign. 
Leder        Nina Wiggen    
        Nestleder 


