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1. Styreleders kommentar 
I 2015 gikk stafettpinnen som foreningsleder videre. Kristin Karstad har gjennom en årrekke 
ledet en forening som samler alle legene i Østfold under en paraply. I 2009 tok jeg over etter 
Kristin som foretakstillitsvalgt for Yngre Legers Forening i Sykehuset Østfold. Jeg var med i 
Østfold Legeforenings styre under Kristins ledelse frem til 2013. Etter pauseår fra styreverv 
var det spennende å få tilliten til å leder Østfold Legeforening fra september 2015. 
 
Legeforening takker Kristin Karstad for hennes engasjement og innsats for Legeforeningens 
medlemmer i Østfold. 
 
Styret i Østfold Legeforening består av de lokale yrkesforeningslederne og årsmøtevalgte. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke for det engasjement og tid de setter av for 
Legeforeningens medlemmer i Østfold. Ingenting kommer av seg selv – fagforeningsarbeidet 
er helt avgjørende for å skape godt samarbeidsklima og gode arbeidsplasser. Det er et 
privilegie å få samarbeide med så mange flinke og dedikerte leger som styret i Østfold 
Legeforeningen består av. 
 
Lokalforeningene i Norge har mange ganger blitt utfordret på livets rett – som et mulig 
unødvendig foreningsledd.  
For meg byr Østfold Legeforening på muligheten til faglig og sosial nettverksbygging. I 
hverdagen må vi forholde oss til hverandre for best mulig pasientbehandling. Østfold 
Legeforening arrangerer kurs der fastlegen og sykehuslegen møtes til faglig påfyll. Vi 
arrangerer medlemsmøter og årsmøteseminar med tema som er aktuelle for alle leger, 
uavhengig av arbeidsplass og spesialitet. Lokalforeningens styrke ligger i mangfoldet og en 
avgrenset geografisk tilknytning.  
 
Da styret ble konstituert september 2015, besluttet vi raskt å satse på samlingspunkter av 
interesse for alle østfoldlegene.  
Vi startet med medlemsmøte 20.oktober der Per Bleikelia, direktør for Ringeriket Sykehus, 
fikk formidle sin lederfilosofi. Rekordmange deltok på medlemsmøtet og vi avsluttet det hele 
med en hyggelig middag på Inspiria.  
Styret har brukt mye tid på årsmøteseminaret som i 2014 ble arrangert for første gang. Både 
i 2014 og 2015 ble årsmøte og seminar arrangert på Støtvik Hotel i Larkollen. 90 deltagere 
begge årene skapte den gode stemningen. Etter tilbakemeldingene å tolke, var det grunnlag 
for tilsvarende arrangement også i fremtiden, men årsmøteseminaret spiste av mange års 
oppsparte midler.  
Vi har vurdert satsingen som helt avgjørende for foreningens fremtid – på årsmøtene før 
2014 deltok ned mot 20 medlemmer og lokalforeningen var i ferd med å bli helt anonym. Å 
satse videre med egenandel, er gjort med utgangspunkt i tilbakemeldinger og ansvarlig bruk 
av felles økonomiske midler - med 60 påmeldte medlemmer i 2016 kan det virke som 
Årsmøteseminaret også skal leve i fremtiden. 
 
Østfold Legeforening ser på sine hovedoppgaver å arrangere kurs for allmennlegene, legge 
til rette for et godt medlemsmøte og årsmøte med seminar. Vi skal støtte våre tillitsvalgte og 
gjennom dem bistå våre medlemmer. 
 
Vi har ingen «passive» medlemmer i Østfold Legeforening – vi har medlemmer med ulikt 
engasjement. Vi må ikke gå i «vaksinefella» og tenke at vår arbeidssituasjon og yrkesstatus 
gjør seg selv – da synker «flokkimmuniteten» og vi blir en svakere part i arbeidslivet. Jeg 
oppfordrer alle å støtte opp om alle tillitsvalgte i deres aktivitet og arbeid. 
 
Østfold Legeforening deltar også i fora utenfor eget fylke – både i Legeforeningens ulike 
styrer og utvalg samt gjennom Regionutvalget Helse SørØst, samlinger for Lokallagene og 
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gjennom deltagelse på Landsstyre – på denne måten har vi påvirkningskraft utenfor egne 
grenser. 
 
2015 har vært en milepæl for spesialisthelsetjenesten i Østfold – nytt sykehus på Kalnes stod 
klart til åpning 2.november. Den fysiske flyttingen til Kalnes gikk tilsynelatende på skinner, 
men den organisatoriske overgangen til nye lokaler har satt sitt preg på de ansatte ved 
Sykehuset Østfold. Tilbakemeldingene har i hovedsak handlet om forholdene ved 
arbeidsplassen og forutsetningene for å kunne gi trygg og god pasientbehandling. Vi har alle 
hørt om nye teknologi og spennende infrastruktur, men et sykehus har ingen funksjon uten 
sine ansatte. Sykehuset er flott, men vi ser noen klare mangler – de tillitsvalgte jobber iherdig 
med løsninger og tilbakemeldinger til ledelse og beslutningsmyndigheter - slik at nye 
sykehus andre steder kan bli enda bedre. 
 
I 2015 fikk vi erfare stor tilstrømning av søkende landsmenn. Råde ble på kort tid den store 
mottakskommunen i Norge. Takk til alle leger som direkte eller indirekte har stått på og 
bidratt med sin kompetanse for å hjelpe flykningene. 
 
Avslutningsvis nevnes at vi har revitalisert hjemmesidene våre for bedre oversikt. Vi tilstreber 
å holde nettstedet aktuelt og relevant. Kurskomiteen annonserer sine kurs og styret legger 
fortløpende ut styrereferat og aktuell informasjon. Mange opplever legeyrket tøft og til tider 
svært vanskelig å stå i – vi må tørre be om hjelp og stille opp for hverandre som fagpersoner 
og støttende kollega. På hjemmesidene har vi lagt link til støttekollega-ordningen og jobber 
med å få ordningen til å fungere enda bedre.  
 
Takk for den innsats Dere gjør for vårt arbeidsmiljø, våre kolleger og den faglige utviklingen! 
 
Jens Lind-Larsen        30.mars.2016 
Leder ØLF 
 
 

2. Medlemsstatistikk 
Antall medlemmer pr. 1.januar 

  YLF LSA OF AF PSL NAMF LVS SUM 

2001 181 31 238 182 50 25 1 720 

2003 209 29 241 209 62 20 2 772 

2004 220 29 259 214 65 19 1 807 

2005 236 31 253 218 68 19 1 826 

2006 254 33 256 227 72 20 1 863 

2007 239 33 268 246 82 16 3 887 

2008 261 31 287 261 90 20 2 952 

2009 284 29 302 284 90 25 1 1015 

2010 284 35 302 287 91 25 1 1025 

2012 282 36 300 295 89 19 1 1022 

2013 292 40 322 312 93 17 1 1077 

2014 300 48 345 322 90 17 1 1123 

2015 317 49 355 332 92 19 1 1 165 

2016 352 51 361 333 91 17 3 1 208 
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3. Styre og utvalg 
 

Styret i Østfold legeforening 1.9.2013 til 31.8.2015: 
Navn Verv Representerer 

Kristin Karstad Leder Årsmøtevalgt 

Trygve Kase Nestleder PSL  

Halvard Bø Kasserer Varamedlem LSA 

Astrid Rutherford Medlem Årsmøtevalgt 

Morten Kase-Berg Medlem Årsmøtevalgt 

Flora Asadi Varamedlem Årsmøtevalgt 

Espen Storeheier Varamedlem Årsmøtevalgt 

Christina Fredheim Medlem AF 

Jon Lunde Medlem OF 

Kristin Utne Medlem  YLF 

Lise Wangberg Storhaug Medlem LSA 

Tone Eriksen Medlem NAMF 

 
 
 

Styret i Østfold legeforening 1.9.2015 til 31.8.2017: 
Navn Verv Representerer 

Jens Kristian Lind-Larsen Leder Årsmøtevalgt 

Trygve Hilmar Kase Nestleder PSL  

Lise Wangberg Storhaug Kasserer LSA 

Astrid Rutherford Medlem Årsmøtevalgt 

Espen Storeheier Medlem Årsmøtevalgt 

Christian Nyquist Varamedlem Årsmøtevalgt 

Mirjam Kilen Varamedlem Årsmøtevalgt 

Robert Magnusson Medlem AF 

Kjell Ingar Bjørnstad Medlem OF 

Kristin Kornelia Utne Medlem  YLF 

Kristel Renate Gilberg Medlem NAMF 
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Landsstyrerepresentanter Østfold 2013-15 
2014: Kristin Karstad 
2015: Trygve Kase 

 
 
Kurskomité  

2013 - 2015 

Ivar Udnæs    Leder 
Jan Lorentzen   Medlem 
Margrethe Hansen   Medlem 
Benny Adelved   Medlem 

2015 – 2017 
Ivar Udnæs    Leder 
Margrethe Hansen   Medlem 
Benny Adelved   Medlem 
Anne Marthe Toft Nordrum  Medlem 

 
 
Valgkomité 2013 - 2017 
Guro Steine Letting   Leder 
Petter Brelin    Medlem 
Vibeke Christophersen  Medlem 

 
 
Støttegruppe for leger i Østfold 
(Her foregår noen justeringer og ber om at man tar utgangspunkt i legeforeningens 
hjemmesider m kontaktinformasjon) 
 
Bjarne Mella    Leder 
Helge Bengtsson   Medlem 
Anne Bente Spenning  Medlem 
Steinar O. Vedal   Medlem 
Finn Nilsson    Medlem 
Asbjørn Barth Hauge   Medlem 
 
 
Foreningens sekretær og adresse (som også er foreningens adresse) 
Marianne Rask, Smertuveien 7, 1672 Kråkerøy.  
Mobiltelefon: 951 72 703 – E-post: oelf(at)online.no 
 
 
4. Østfold legeforenings formål 
Avdelingen skal medvirke til å fremme Den norske legeforenings formål som er: 
1. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer 
2. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 
3. å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet 
4. å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse 
5. å arbeide med helsepolitiske spørsmål 
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5. Arbeidsprogram Østfold Legeforening 
1. Østfold legeforening skal arbeide for å sikre god faglig standard i helsetjenesten og i 

legers yrkesutøvelse 
2. Østfold legeforening skal gjennom kurskomiteen og i samarbeid med andre instanser 

arrangere faglige kurs 
3. Østfold legeforening skal bidra til at Østfolds kommuner administrerer fastlegeordningen 

på en måte som ivaretar både befolkningens og legenes interesser ved å gi informasjon / 
rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemmer i kommunene 

4. Østfold legeforening skal arbeide for å ha gode internettsider med informasjon som er 
nyttig for medlemmene og samarbeidspartnerne våre 

5. Østfold legeforening skal bedre kompetanse blant de tillitsvalgte 
6. Østfold legeforening skal bidra til at konflikter mellom leger og 

arbeidsgivere, mellom leger og tilsynsmyndighet løses. Østfold legeforening skal 
gjennom sitt støtteapparat bistå enkeltleger som opplever vansker og kriser med relasjon 
til yrkesutøvelsen 

7. Østfold legeforening skal bidra til gode lønns- og arbeidsforhold for leger i sykehus, leger 
som bidrar i offentlig administrasjon og bedriftshelsetjeneste. Foreningen skal bidra til å 
lette tillitsvalgtes oppgaver i denne sammenheng. 

8. Østfold legeforening skal arbeide for at leger som utøver sitt yrke som selvstendig 
næringsdrivende skal ha gode økonomiske betingelser og gode rammebetingelser for sitt 
arbeid. 

 
 
 

6. Styrets arbeid 
Styret har i 2015 hatt følgende saker til behandling: 
 
Sykehuset Østfold HF 
Det nye sykehuset i Østfold har stått på agendaen. 
 
Flyktningsituasjonen 

Mottakssenteret i Råde Kommune og håndteringen rundt akutthjelpstilbudet for asylsøkerne 

 
Deltagelse i møter 
Ledersamling Dnlf (Kristin Karstad og Jens Lind-Larsen) 
Landsstyremøtet Dnlf (Kristin Karstad og Jens Lind-Larsen 
Regionutvalget (Kristin Karstad og Jens Lind-Larsen) 
Overgrepsmottaket i Østfold (Kristin Karstad) 

 
Høringer 
Styret har diskutert høringer på alle dets møter. Vi har valgt å ikke prioritere skriftlige 
høringssvar. Styret mener mange høringer best besvares av berørte yrkes- og 
fagmedisinske foreninger og at lokalforeningens arbeid med høringer i hovedsak dreier seg 
om opplysningsarbeid og styremedlemmenes behov for å konsolidere tanker og innspill. 
 
Årsmøte og Årsmøteseminar 25.-26.april 2015 
Støtvik Hotell, Larkollen, ca 90 deltagere. Tema «Prioriteringer i helsevesenet» og «Global 
Helse» 
 
Medlemsmøte 20.oktober 2015 

Inspiria, Sarpsborg. Tilretteleggeren (adm.dir) Per Bleikelia m foredrag om ledelse. 
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7. Regnskap 
Regnskapet for 2015 er etter krav fra legeforeningen sentralt satt opp som et aktivitets-
regnskap. I aktiviteter som oppfyller foreningens formål inngår informasjonsarbeid/ 
kommunikasjon, kurs/konferanser, tillitsvalgtarbeid/forhandlinger og kollegialt støttearbeid. 
Regnskapet inkluderer inntekter og utgifter knyttet til virksomheten til foreningens kurskomité. 

 
Aktivitetsregnskapet viser et negativt resultat på kr. 251 173. Til sammenligning viste 
regnskapet for 2014 et negativt resultat på kr. 244.380.  
 
Sammenlignet med 2014 viser regnskapet noe høyere medlemsinntekter. Det har i 2014 – 
ikke vært avholdt tillitsvalgtkurs eller møter i den kollegiale støttegruppa som har gitt 
grunnlag for sentralt tilskudd. Det har vært noe lavere kursinntekter i 2015 enn i 2014.  
 
På utgiftssiden er det brukt mindre enn året før til informasjonsarbeid/kommunikasjon – i 
hovedsak har dette pleid å være lokale medlemsmøter. Utgiftene til kurs og konferanser er 
kr. 79.000 høyere enn i 2014. Dette skyldes kostnadene knyttet til årsmøteseminaret i april 
2015 som var gratis for medlemmene. Totalt beløp utgiftene til årsmøteseminaret seg til kr. 
350.000. Den økte kostnaden knyttet til årsmøteseminaret skyldes i hovedsak flere deltakere 
i 2015 enn i 2014. Det er en nedgang i utgiftene til tillitsvalgtarbeid/forhandlinger og 
tilsvarende økning i administrasjonskostnadene. De største postene under 
administrasjonskostnader er lønnsutgifter, møteutgifter/lokalleie og regnskap/revisjon.  
  
Årets resultat dekkes inn ved bruk av foreningens formålskapital som dermed er redusert fra  
kr. 1.449.012 ved utgangen av 2014 til kr. 1.197.840. 
 
Regnskapet finnes som eget vedlegg. 
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8. Årsmeldinger 
 
Årsmelding OF  
OF hadde skifte av Foretakstillitsvalgt 1.februar hvor Jon Lunde gikk av og vi var 3 stk som 
skulle dele på jobben videre. 2015 har vært et travelt år med organisasjonsendringer, 
prosesser fram mot nytt sykehus og krevende innføring av nye IKT-løsninger. Det har vært 
mye uro i legegruppen både før og etter flytting til Kalnes og mye å ta tak i for tillitsvalgte. 
Etter reduksjon i antall medlemmer i Sykehusstyret er nå legeforeningen uten representant i 
styret, noe alle parter gir uttrykk for er uheldig. Det er et sentralt mål å komme tilbake ved 
neste valg. 
Mellomoppgjøret i år skulle følge sentrale føringer, men det ble vanskelig å bli enige og vi 
gikk igjen til brudd. 
Rekrutteringen av tillitsvalgte for OF har vært bra og alle avdelinger er nå representert. Vi har 
arrangert flere tillitsvalgtmøter og allmøter for legene. 
Samarbeidet Of-Ylf er veldig godt og i stor grad utfyller vi hverandre i samarbeid opp mot 
sykehusets ledelse. 
  
Kjell Ingar Bjørnstad (kjebjo(at)so-hf.no) 
Foretakstillitsvalgt Dnlf 
 
Årsmelding PSL  
Nye avtalespesialister i 2015: 
Alle hjemler ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening. 
 

 40 % avtalehjemmel – hudsykdommer – lokalisert til Halden. 
Ved søknadsfristens utløp 5.1. 2015 hadde det meldt seg til sammen 3 søkere. Alexandros 
Stefou, spesialist 2014, ble tildelt 40 % avtalehjemmel, stigende til 100 % i tråd med seniors 
nedtrapping, senest i løpet av fem år.   

 

 20 % avtalehjemmel – seniorpolitikk øre, nese, halssykdommer i Helse Sør RHF 

lokalisert til Moss. 
Ved søknadsfristens utløp 14.april 2015 hadde det meldt seg til sammen 5 søkere. Kristian 
Mydske Vegsgaard, spesialist i øre, nese, halssykdommer i 2008, ble tildelt 20 % 
avtalehjemmel, med rett og plikt til å overta avtalehjemmelen 100 % i tråd med seniors 
nedtrapping, senest i løpet av fem år. 
 

 Nyopprettet avtalehjemmel i barnesykdommer 100 % i Helse Sør RHF lokalisert 

til Østfold. 
Ved søknadsfristens utløp 5.5. 2015, hadde det meldt seg til sammen 7 søkere.           Man 
tildelte hjemmelen, men kandidaten trakk seg, slik at ny vurdering ble gjort. Dette forsinket 
prosessen. Hjemmelen ble tildelt Jakob Roald Larsen, spesialist 1995, som har akseptert. 
 
Det er Helse Sør-Øst RHF som utlyser hjemlene og ansetter legene i avtalehjemlene. PSLs 
representant er alltid med på intervjuene og samarbeider gjennom innspill og skriftlig 
uttalelse til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Fagsjef Siri Lund og Spesialrådgiver Marit Folkestad i Helse Sør-Øst RHF har deltatt i alle 
intervjuer og ansettelser. Det er et godt samarbeid mellom partene.  
Valg av PSL leder og vararepresentant ble gjennomført under Østfold Legeforenings 
Årsmøte 25. april 2015. Trygve Kase som leder og Vibeke Wankel som vararepresentant, ble 
gjenvalgt for 2 nye år. 
 
Trygve Kase (trygvekase(at)gmail.com) 
Leder PSL Østfold   
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Årsmelding YLF 
Det ble i 2015 ikke avholdt tillitsvalgtkurs del 1. Dette grunnet lite tid til organisering under 
flytteperioden til Kalnes og at det var vanskelig å finne datoer som passet både for Ahus og 
Østfold. Ylf satser på et godt tillitsvalgtkurs del 1 i 2016.  
 
2015 var et særs krevende år for Ylf´s medlemmer i Østfold.  Innflytting i nytt sykehus har 
vært utfordrende, med store endringer i driftskonseptet.  
 
Ylf er representert ved alle avdelinger ved sykehuset foruten øye, men aktiviteten varier mye 
mellom avdelingene. Det har vært en markant økning i antall henvendelser til 
Foretakstillitsvalgt i 2015. Henvendelsene gjelder ofte kompliserte saker av prinsipiell 
karakter. Det har ofte vært  behov for sentral bistand i disse sakene.  
 
Samarbeidet med overlegeforeningen fungerer meget godt, med samarbeid om viktige saker 
og enighet om alle viktige utfordringer.  
 
Kristin Utne 
Leder YLF Østfold 
 
Årsmelding NAMF 
Undertegnede overtok som tillitsvalgt for NAMF Østfold i Mars 2015. Tone Eriksen fortsetter 
som varatillitsvalgt. 
Aktiviteten har stort sett bestått i å representere NAMF på styremøter i Østfold legeforening.  
Det er ønske om å skape mer aktivitet i NAMF Østfold, og det jobbes med aktuelle tiltak. 
 
Kristel Gilberg (kristel.gilberg(at)staminagroup.no) 
Leder NAMF Østfold 
 
Årsmelding LSA 
LSA hadde ved utgangen av 2015 til sammen 55 medlemmer i Østfold, medlemsmassen 
øker jevnt og trutt. Det er svært gledelig å se den store interessen for samfunnsmedisin.  
 
Aktiviteten i foreningen har i 2015 – som de foregående år – stort sett begrenset seg til at 
den tillitsvalgte har deltatt aktivt i Østfold legeforenings styre og fremmet LSA’s synspunkter 
når dette har vært relevant. Varatillitsvalgt Halvard Bø har vært kasserer i lokalforeningen 
frem til u.t. overtok denne oppgaven. 
 
Den tillitsvalgte var i 2015 ikke involvert i lokale lønnsforhandlingene i noen av kommunene i 
fylket. Det er heller ikke mottatt tilbakemeldinger på resultatet av forhandlingene.  
 
Tillitsvalgt:  
Kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug  
Moss kommune, Pb 175, 1501 Moss  
lisews(at)gmail.com 
 
Varatillitsvalgt:  
Kommuneoverlege Halvard Bø  
Helsekontoret, Jac.Blochs gt. 4, 1776 Halden  
halboe(at)halden.net  
 
Lise Wangberg Storhaug 
Leder LSA Østfold 
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Årsmelding AF 
I allmennlegeforeningen har vi arbeidet mye med spørsmål rundt samhandlingsreformen og 
implikasjoner for kommunehelsetjenesten. Det er til tider en utfordrende situasjon for de 
involverte partene, og det arbeides i forskjellige fora med drøftinger for å sikre optimal 
logistikk.  
 
Kommunal akutt døgnplass («KAD-sentra/helsehus) er siden en tid oppe og går. Dette er et 
tilbud for definerte pasientgrupper som trenger pleie, omsorg og medisinsk behandling for en 
akutt tilstand, men som er «for friske» til å trenge hospitalisering. Et slikt tilbud finnes i alle 
legevaktdistrikt. 
 
Siste året har det vært fokus på legevaktarbeid, og det har vært arbeidet for å forbedre 
forholdene i denne tjenesten. Legevakttjenesten kommer i tillegg til full kurativ dagtjeneste på 
kontoret. Noen legevaktdistrikt har vært i forhandlinger med respektive kommune om fast 
ansettelse av legevaktsleger. Dette for å sikre kontinuitet i bemanningen og få en pool med 
leger som har en genuin interesse for legevaktmedisin. 
 
Robert Magnusson 
Leder AF Østfold 
 
 
Årsmelding Kurskomiteen 
Kurskomiteen består av følgende medlemmer: 
Margrethe Hansen Spesialist i Allmennmedisin Overlege NAV 
Marthe Nordrum Spesialist i Allmennmedisin Økonomiansvarlig 
Benny Adelved Spesialist i Allmennmedisin  
Ivar-H.Udnæs  Spesialist i Allmennmedisin Leder 
 
 
Der er avholdt 2 emnekurs i 2015: 

 Januar; Emnekurs i Revmatologi 

 November; Emnekurs i Øyemedisin  
 
Kurskomiteen ha vært svært aktive, både på møtefronten, epost og SMS gjennom året. 
Det er fin struktur og planene for 2016-2017 på kursfronten er gode. Det er planlagt kurs april 
2016, september 2016, november 2016 og januar 2017. 
I løpet av året 2015 har vi utviklet et godt samarbeid med praksiskonsulentene i SØ via 
praksiskonsulentkoordinator Benny Adelved. Dette er et meget godt tilskudd mot 
faggruppene innenfor SØ, og for samhandlingsreformen. 
 
Det har også vært betydelig konsulentvirksomhet i forhold til andre grupperinger som ønsker 
holde kurs. Dette har leder i hovedsak stått for. 
 
2 av medlemmene har deltatt i Legeforeningens årlige seminar for kurskomiteer i alle 
fylkene. 
 
Kurskomiteen ha et godt samhold, har en flat struktur, og en giv og et ønske om å arrangere 
relevant emnekurs for kollegene. Noe som lover godt videre. 
 
 
Med vennlig hilsen       
 
Ivar-H.Udnæs         Skjeberg 31.3.16 
Leder, Kurskomiteen    
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Årsmelding Støttekollegagruppen Østfold 
Støttekollegaordningen ble etablert i 1993 som et lavterskeltilbud til kolleger, og har de siste 
årene hatt ca.100 saker årlig på landsplan. Østfold har vært godt representert sentralt ved at 
2 av medlemmene (Finn Nilsson og Anne Bente Spenning) har sittet i styret sentralt.  
 
De viktigste årsakene til kontakt har vært psykiske forhold, konflikter på jobb, rus, 
tilsynssaker, somatisk sykdom, problemer i familien og kollegiale problemer. 
 
Østfoldgruppen har 7 medlemmer. Rapporteringen skjer etter nåværende nye ordning direkte 
fra det enkelte medlemmet til Legeforeningen slik at vi ikke til enhver tid vet hvor mange 
saker det har vært i fylket. 
 
Vi hadde i 2015 en samling. Det var planlagt en samling på høsten som det ikke ble noe av. 
2 samlinger i året er passe, mener vi. 
 
Kollegastøtteordningen averteres jevnlig i Tidsskriftet. Den har også vært omtalt jevnlig i 
Tidsskriftet de siste årene, og har vært presentert på Fylkeslegens Introduksjonskurs for 
Turnusleger (v.Finn Nilsson). 
 
Det er i løpet av 2015 laget et hefte om Legeforeningens støtteordninger: 

 Kollegastøtte-ordningen 

 Lege for lege ordningen 

 Villa Sana 
Denne ble lagt ut på Legeforeningens hjemmesider i slutten av mars 2016 og er verd å lese. 
Den setter de ulike ordningene i en større sammenheng. 
 
Det er behov for rekruttering av et par nye medlemmer. Vi mener det er en fordel at 
medlemmene er spredt geografisk, at de har ulik bakgrunn og at det gjerne er både kvinner 
og menn. Vi ønsker nå etpar nye medlemmer,  fortrinnsvis en fra Mosseområdet og en fra 
Indre Østfold. 
 
Bjarne Mella          9.april 2016 
Leder Støttekollegagruppen Østfold 
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__________________________________  _________________________________ 
Jens Kristian Lind-Larsen    Trygve Hilmar Kase 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Lise Wangberg Storhaug    Astrid Rutherford 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Espen Storeheier     Christian Nyquist 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Mirjam Kilen      Robert Magnusson 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Kjell Ingar Bjørnstad     Kristin Kornelia Utne 
 
 
__________________________________   
Kristel Renate Gilberg 
 
 
 
 
 
 
 
http://legeforeningen.no/lokal/ostfold/ 


