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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 20. mai 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  
Neelam S. Anjum, LSA  
Bendik Brinchmann, LVS   
Sina Nordby, Nmf    
Even Holt, PSL 
 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
Forfall: 
Anniken Elnes, Ylf   
Steffen Roth, Namf 
 
 
Sak 54/2021 Vedtaksprotokoll fra styremøte 26. april. 

Vedtaksprotokollen ble godkjent. 
 
 

Sak 55/2021 En runde rundt bordet 
 
 
Sak 56/2021 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 
 
 
Vedtak: 
Oslo legeforening har mottatt innspill fra luftambulansen ved Ullevål sykehus.  
Innspill fra luftambulansen er sendt styrets medlemmer for kommentarer. 
Fristen er satt til fredag 28. mai. 
 
 

Sak 57/2021 Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 
Svarfrist: 06.06.2021. 
 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om 
forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice). 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en forskrift som skal regulere 
etablering, forvaltning og utvikling av en nasjonal løsning for 
tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, 
kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap.  
 
Vedtak: 
Høringen sendes på nytt til styrets medlemmer for kommentarer.  
Frist for tilbakemelding er satt til fredag 28. mai. 
 

 
Sak 58/2021 Landsstyremøte 1. – 3. juni 2021 

 
Landsstyresakene ble gjennomgått. 
 
Deltar på møtet: 
Kristin Hovland, Sohail Aslam, Bendik Brinchmann og Steffen Roth deltar 
som delegat for Oslo legeforening. 
 
Anne Marit Wang Førland, deltar som delegat for OF 
Jacob Jorem, deltar som delegat for Vg. 6 – Psykiatriske fag 
Anniken Riise Elnes, deltar som delegat for Ylf 
 
Nina Wiggen deltar som medlem og har talerett. 

 
   
Sak 59/2021 Årsmelding 2020 
  Årsmelding for Oslo legeforening ble vedlagt og signeres av styrets leder. 

Årsregnskap for 2020 signeres elektronisk av styret 20. mai. 
 
 
Vedtak: 
Styrets medlemmer har ingen kommentarer til årsmeldingen. 
 



 
Sak 60/2021 Årsmøte 

Møtet avholdes i Legenes Hus hvis mulig. Møterom i Legenes Hus er reservert. 
 
Invitasjon sendes ut: 3. juni 
Frist for innmelding av saker: 7. juli. 
Påmeldingsfrist: 12. august. 
Kl. 18.00 Foredrag ved direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet 
Tema: «Status, utvikling og erfaringer fra koronapandemien»  
Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og tellekomité 
3. Godkjenning av saksliste 
4. Årsmelding for 2020 
5. Regnskapsrapport for 2020 
6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2022  

(herunder kontingent, fastsettelse av honorar for leder, nestleder, redaktør av Journalen, 
leder av kurskomitè  
og satser for frikjøp/praksiskompensasjon) 

7. Valg for perioden 1.9.2021 – 31.8.2023 
(styreleder, 2 fritt valgte med vara, kurskomité, valgkomité, redaktør og revisor) 

8. Tildeling av signatur og prokura (leder, nestleder og sekretariatets ansatte hver for 
seg) 

9. Utdeling av utmerkelsen årets "Oslo-lege" 
 
 

Sak 61/2021 Oslo-legen 2021 
Saken ble utsatt til styremøte 17. juni 

 
 
Sak 62/2021  Forslag til vedtektsendring til årsmøtet  
  Forslag til vedtektsendring fra Nina Wiggen ble fremlagt for styret. 

 
 
Det ønskes å fremme et forslag om at Førstelandsråden fra AF i Oslo 
Legeforening frikjøpes med en halv dags praksiskompensasjon per uke ved 
næringsdrift eller en 10 % stilling dersom legen er ansatt i kommunen betalt av 
Oslo Legeforening. Dette vil sikre en økt forutsigbarhet for Oslo Legeforenings 
budsjett for utgifter relatert til tillitsvalgt arbeid, og det vil bidra til at den 
tillitsvalgte kan i mye større grad jobbe mer dedikert og praktivt med 
oppgavene som tillitsvalgt. 
 
 
Vedtak: 
Styrets medlemmer gir sin støtte til at 1. landsråd fra Allmennlegeforeningen 
får frikjøp tilsvarende 10% stilling eller en halv dags praksiskompensasjon ved 
næringsdrift per uke for en periode på 2 år (fram til 2023).  
 
Saken settes ikke opp som en vedtektsendring i kommende årsmøte. 
 



Sakes tas opp til ny vurdering i styremøte våren 2023. 
 
 

Sak 63/2021 Lønnsregulering i sekretariatet 
Sentralstyret har besluttet at lønnsnivået i sekretariatet i 2021 skal reguleres 
med 3,2 prosent. Virkningstidspunktet for oppgjøret er 1.1., og etterbetaling 
skjer sammen med utbetaling av feriepenger i juni.  
 
Vedtak: 
Styrets medlemmer har gitt leder og nestleder fullmakt til å gjennomføre 
lønnsoppgjør for sekretariatet.  

 
 
Sak 64/2021 Søknad om økonomisk støtte til temanummer om byutvikling og helse 

Sak fra forrige møte, sak 52/2021. 
 
Søknad om økonomisk støtte ble 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: 
Saken utsettes til styremøte 17. juni. 

 
 
EVENTUELT 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 

 
B) Helsefellesskap 

Kristin Hovland informerte. 
 

C) Møteplass Oslo 
Sohail Aslam orienterte. 
 

D) Plan for legevakt i Oslo 
Sohail Aslam orienterte.  

E) Nye satser for praksiskompensasjon 
Lenker til skjemaer og oppdaterte satser ble vedlagt.  
 

F) Reguleringsplan for Gaustad og Aker sykehus 
Kristin Hovland orienterte.  
 



G) Facebook arrangement 25 mai:  
Stortingskandidater for Oslo i paneldebatt om sykehusstrukturen i Oslo 
Kristin Hovland orienterte. Lenke:   
(3) Stortingskandidater for Oslo i paneldebatt om sykehusstrukturen i Oslo | Facebook 
 

H.  Webinar: Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og 
helseeffekter torsdag 10. juni 
Webinar: Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og 
helseeffekter (arbeidstilsynet.no 

 

 
 

Med vennlig hilsen 
Oslo legeforening 

 
  

Kristin H. Hovland       Sign. 
Leder         Nina Wiggen    
         Nestleder 
 

 

https://www.facebook.com/events/899632914099643/?ref=newsfeed
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