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1. Styreleders kommentar 
 Dette er beretningen om snøen som falt i fjor - årsmeldingen for 2017. Slikt blir 
det  oppsummeringer av.  

Sykehuslegene vant frem i arbeidsretten – en seier for alle arbeidstakere i 
Norge og blant arbeidsrettsjuristene beskrevet som den viktigste seier siden 
begynnelsen av forrige århundre. Arbeidsretten ga legene medhold i at arbeidstaker 
ikke kan pålegges arbeidstid utover Arbeidsmiljølovens bestemmelser – uten at 
fagforening og arbeidstaker slutter seg til en slik utvidelse. Leger flest har fått med 
seg hva som er skjedde og det er gledelig å se at hele legeforenigen stod bak 
sykehuslegenes kamp for helt selvfølgelige rettigheter. Overlegeforeningen (OF) og 
Yngre Legers forening (YLF) samarbeider godt og står nå tettere enn på mange år – 
ser vi konturene av en fremtidig Sykehuslegeforeningen? 

Allmennlegeforeningen (AF) har også hatt sitt å jobbe med i 2017. Litt på 
siden av foreningsarbeidet var det noen universitetslektorer og fastleger som stiftet 
Trønderopprøret – vi snakker ikke ny bartekonkurranse eller langtsvevende 
skihoppere – vi snakker Fastlegeordningen 2.0. I 2001 ble fastlegeordingen etablert. 
Ola og Kari Nordmann fikk sin faste doktor. Legene skulle være selvstendig 
næringsdrivende, men med klare bestillinger i arbeid og oppgaver fra stat og 
kommune – nå er forutsetningene for å drive god fastlegepraksis blitt så krevende at 
rekrutteringen skranter og mange fastleger vurderer andre arbeidsplasser. 
Fylkesmannen sparer inn på saksbehandling av førerkort, forsikringsselskapene 
etterspør alle sine legeattester og NAV skal ha sine oppdateringer, videregående 
skoler aksepterer ikke lenger egenmelding og sykehusene – de flytter kontrollene av 
komplisert sykdom til fastlegene – uten at det følger midler eller ressurser. 
«Primærhelseteam» og fragmentering av «kvinnehelse» i kampanjer som «Jordmor 
kan» dukker opp - lobbyistene herjer maktens korridorer – ligger fastlegeordningen 
på dødsleie?  

Avtalespesialistene har også måttet ta til kamp i 2017, og gjør det fortsatt. På 
tross av helseministerens lovnader om å øke antall  avtalespesialister og utvikle 
ordningen, har Helse SørØst i 2017 (ikke noen av de andre regionale foretakene) 
foreslått nedleggelse av avtalehjemler innen ortopedi, kirurgi, radiologi, plastisk 
kirurgi, indremedisin og anestesi/smerteklinikker– dette i en tid der sykehusene sliter 
med kapasitet. Dette betyr at det forsvinner 5 ortopediske avtalehjemler bare i 
Østfold tilsvarende omkring 20.000 ortopediske konsultasjoner årlig. 
Avtalespesialistene har dokumentert høy effektivitet, kostnadseffektiv drift og god 
pasientbehandling. Avtalespesialistenes helsetjenester er en forutsetning for gode 
helsetjenester der pasienten bor og er til stor hjelp for fastlegene. Våre tillitsvalgte i 
PSL har vært på saken fra start. Legeforeningen har vært sterkt kritisk til saksgang 
og helsebyråkratenes planer. Hvem styrer egentlig «helsenorge» – helseforetakene 
eller de folkevalgte politikerne? 

I 2017 ble det satt ned en ekspertgruppe som skal evaluere 
bedriftshelsetjenesteordningen – det kan nærmest se ut som hele tjenesten skal 
«legges ned», men jeg finner at Norsk Arbeidsmedisinsk forening (NAMF) og 
Legeforeningen bidrar med konstruktive innspill, så får vi se hva som besluttes i 
2018… 
 

Så var det sykehuset på Kalnes da – Tunefluas hjemsted og landets mest 
jorskjelvsikre og teknologiske sykehus. Det har vel ikke blitt helt slik vi håpet; fortsatt 
altfor mange korridorpasienter, mangel på møteplasser, begrenset økonomi og 
periodevis store kapasitetsutfordringer under pandemier og «holkeføre». 2017 har 
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etter min oppfatning vært et krevende år for sykehuset på alle områder – gjentatt 
tema i alle mediekanaler. 

Jeg benytter anledningen til å takke alle sykehuslegene for gode 
helsetjenester i så altfor små lokaler med altfor begrensede ressurser. Jeg takker for 
den vennlighet man møter i telefon ved konferering, henvisning og tilbakemelding når 
1. linjen står fast og ikke har midler eller mulighet å gi den behandling pasienten 
trenger. Vi skal fortsatt snakke positivt og snakke godt om sykehuset – for mange 
pasienter er dessverre blitt svært skeptiske og til dels redde for ikke å få tilstrekkelig 
eller riktig behandling. Vi får trygge dem så godt i kan fra alle yrkesforeninger og 
likevel delta i den helsepolitiske debatten med våre synspunkter til et bedre fremtidig 
helsevesen. 

Årsmøtet til Østfold Legeforening 1. April 2017 fikk også debattere 
helsepolitikernes forslag til oppsplitting av fastlegeordningen. Tema ble en het potet 
som kulminerte i en historisk årsmøteresolusjon: «Årsmøtet i Østfold legeforening 
fraråder på det sterkeste endringer som kan medføre oppsplitting og underminering 
av fastlegeordningen, faget allmennmedisin og en helhetlig kvinne- og familiehelse.» 
Tema ble brakt videre inn i debatten med statsekretæren på årsmøteseminaret og 
satte Østfold Legeforening på kartet nasjonalt – flere fulgte etter med tilsvarende 
resolusjoner og vedtak. 

 
En ekstra takk og klapp på skulderen til alle legene som engasjerer seg i 

politikk og foreningsarbeid – intet blir av intet – alt er av noe – og det kommer ikke 
gratis! 
 
Jens Lind-Larsen         09.04.2018 
Leder Østfold Legeforening 

 
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 

2017 386 55 371 341 90 15 4 1262 

2018 403 61 390 350 94 22 4 1324 
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3. Styre og utvalg 
 
Styret i Østfold legeforening 01.09.2017 til 31.08.2019: 

Navn Verv Representerer 

Jens Kristian Lind-Larsen Leder Årsmøtevalgt 

Trygve Hilmar Kase Nestleder PSL  

Kristin Karstad Kasserer Årsmøtevalgt 

Mirjam Kilen Medlem Årsmøtevalgt 

Lise Storhaug Medlem LSA 

Robert Magnusson Medlem AF 

Anne Karin Rime  Medlem OF 

Kristin Kornelia Utne Medlem  YLF 

Ingrid Lene Østby Medlem NAMF 

Christian Nyquist Varamedlem Årsmøtevalgt 

Jonas Bjørdal Varamedlem Årsmøtevalgt 

Vibeke Dons Wankel  Vara PSL 

Jørn Gilberg Vara AF 

Christel Gilberg Vara NAMF 

Espen Storeheier Vara LSA 

Ingrid Schrøder Hansen Vara YLF 

Britt Fritzman Vara OF 

 
 
Valgkomité 2015 - 2017 
 Guro Steine Letting   Leder 
 Petter Brelin    Medlem 
 Vibeke Kullberg Marcussen Medlem 
 
 
Kurskomité  
 Ivar Udnæs    Leder  2017-2021 
 Margrethe Hansen   Medlem 2017-2021 
 Benny Adelved   Medlem 2015-2019 
 Anne Marthe Toft Nordrum Medlem 2015-2019 
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Støttegruppe for leger i Østfold 
 Bjarne Mella    Leder 
 Helge Bengtsson   Medlem Moss 
 Anne Bente Spenning  Medlem Fredrikstad  

Faris Abbas    Medlem Sarpsborg 
 Steinar O. Vedal   Medlem Halden 
 Finn Nilsson    Medlem Fredrikstad 
 Pål Innset    Medlem Moss* 
 
*nytt medlem fra 2018 
 
Foreningens sekretær og adresse 
 Marianne Rask 
  Smertuveien 7, 1672 Kråkerøy.  
  Telefon: 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: 

• å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer 

• å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 

• å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet 

• å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse 

• å arbeide med helsepolitiske spørsmål 

 
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. 
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6. Styrets arbeid 
Styret har i 2017 hatt følgende saker/tema til behandling: 

 
Deltagelse i møter 

• Ledersamling DNLF januar 2017 – Leder Jens Lind-Larsen 

• Landsstyremøtet DNLF - Leder Jens Lind-Larsen, OF Anne Karin Rime, YLF 
Kristin Utne, AF Robert Magnusson 

• Lederseminar for Lokalforeingene november 2017 – Leder Jens Lind-Larsen 

• Regionutvalget Helse Sør-Øst – Leder Jens Lind-Larsen for ØLF, Nestleder 
Trygve Kase (representant for PSL i Regionutvalget), styremedlem Kristin 
Utne, FTV YLF SØHF og styremedlem Anne Karin Rime, FTV OF SØHF. 

 
 

Styremøter 
 Vi har mange engasjerte tillitsvalgte i Østfold. Det har tidvis vært vanskelig å 
samle hele styret, men i løpet av 2017 har situasjoen gradvis bedret seg. 
Lokalforeningen et viktig tverrlegefaglig møtested der vi sammen kan hente 
inspirasjon og krefter til videre faglig- og foreningsengasjenemt – felleskapets beste. 
 Kurskomitteen har stilt med representanter på alle styremøtene og deltatt 
aktivt i utviklingen av en bedre lokalforening og tilbud til medlemmene. Vi kommer til 
å samarbeide også fremover – kanskje med tilbud også til andre yrkesforeninger og 
flere tverrlegefaglige kurs? 
 For styreleder er det ekstremt viktig at styret samles regelmessig mellom 
årsmøtene og har en fremdrift og «giv» - vi har alltid nok å snakke om og ledes med 
ærefrykt. 
 
Høringer 
 I 2017 har vi svart på noen høringer som har vært relevante for lokalforenigen 
og dets medlemmer. Arbeidsmetode har vært gjennom å støtte de 
yrkesforeningslederne som ønsker svare ut eller fronte en sak. 
 ØLF støttet PSL i sterk kritikk til nedleggelse av avtalehjemler. Avtalehjemler 
krever forutsigbarhet i ansettelser, utstyr og organisering – det er helt uholdbart at 
Helse SørØst begynt å praktisere nedleggelse og stopp i rekruttering til avtalehjemler 
i 2017 – før endelige planer er lagt og avgjørelser gjort av helsemyndigheter.  
 ØLF kan helt sikkert bli mer aktive med flere hørigssvar, men det krever mye å 
sette seg godt inn i sakene og styret har samstemt ikke prioritert høringsarbeid. 

  
 
Årsmøte og Årsmøteseminar 1. - 2.april 2017 
 Årsmøtet gikk slik årsmøter skal – valgår og posisjonene ble fordelt, leder tok 
gjenvalg og årsmøte valgte sine styremedlemmer for 2 år som seg hør og bør. 
Yrkesforeningens representanter velges gjerne senere på året/høsten og derfor 
skjedde det endringer i styrets sammensetning helt frem til styret ble konstituert 
1.sept 2017. 
Årsmøte ble for andre året arrangert med egendel. Vi kan vel nå si at seminaret har 
fått etablere seg også for fremtiden. Det var en leder med lave skuldre som kunne 
observere godt oppmøte i de 55 legene, representative for hele lokalforeningen. 
Tidenes klareste resolusjon kom fra årsmøtet: «Årsmøtet i Østfold legeforening 
fraråder på det sterkeste endringer som kan medføre oppsplitting og underminering 
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av fastlegeordningen, faget allmennmedisin og en helhetlig kvinne- og familiehelse.» 
Resolusjonen ble sendt sentrale tillitsvalgte og helsepolitikere – den fikk betydning og 
viser at årsmøtet er viktig! 

 
Professor Ole Berg ga oss en time med spennende betraktninger rundt 

fortidens, nåtidens og fremtidens helsetjenester – den røde tråden gjennom flere 
foregående årsmøteseminar. Vi fikk debatterte forslag om overføring av oppgaver fra 
fastlegene til jordmødrene med daværende statssekretær Tone Trøen. En flott 
middag, godt selskap i flotte lokaler og en hygggelig samling i yrkesforeningene før 
hjemreise ga gode evalueringer og mange «energybars» til styrets videre arbeid og 
planlegging av fremtidens årsmøteseminarene. 

  
 
Medlemsmøte 28.november 2017 
 Vi fikk besøk av Legeforeingens «El Presidente» - en klar og god leder i Marit 
Hermansen med bena godt plantet på bakken. Vi snakket om studentenes vilkår, 
arbeidsrettsaken som nettopp var blitt vunnet i vår favør, om fastlegenes ulmende 
vrede og gryende opprør og om avtalespesialistenes skjebne i det sørøstlige 
regionale helseforetaket. Denne kvelden rakk vi over mange tema – det var fullt hus 
på Litteraturhuset i Fredrikstad og etter møtet dekket vi middagsbord til >60 leger. 

 
 
Nettsider og Facebook 

Nettsidene til lokalforeningen holdes oppdatert. Regelmessig leggges alle 
referater ut og kurs I regi lokalforeningen annonseres.  

Facebook har en lukket og hemmelig gruppe for medlemmer. Vi har ikke all 
verdens aktivitet, men når det kommer noe, er det som regel viktig☺ Vi er i skrivende 
stund 274 medlemmer. 

Antallet medlemmer på FB øker hver gang det sendes ut meldinger gjennom 
medlemsregisteret. Styret og leder forsøker sende relevant informasjon når så 
foreligger og registrere at det fortsatt er endel medlemer som ikke oppdaterer 
medlemsopplysningene sine på Legeforeningen.no  

 
 
«Østfoldlegen»  
 Vi fikk delt ut tidenes første ærespris til fastlege og leder av kurskomitteen, 
Ivar Udnaes. Vi mener lokalforeningen skal ha en årlig tildeling, men har også blitt 
enige om å gi en oppmerksomhet i Østfold Legeforenings Ærespris når så måtte 
ansees passende og viktig. Æresprisen tildeles fra Styret og har ingen bestemte 
kriterier. 
 
 
Landsstyremøte i Østfold 2021? 
 På landsstyremøtet i Ålesund 2017 var det kamp om å få arrangere 
Landsstyremøte 2019 – endte med Kristiansand. Det er nå flere titalls år siden 
Landsstyret var samlet i Østfold og vi tok derfor initiativ under et debattinnlegg, til å 
presentere Østfold som mulig kandidat til 2021. Å arrangere Landsstyremøte 
innebærer at noen jobber med forberedelsene til et slikt arrangemant, i tett 
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samarbeid med Legeforeningens sekreteriat. Vi hadde tema oppe på styremøte juni-
17 og ved konstituering av nytt styre ble igjen tema tattt opp mtp planer for fremtiden. 
 
Vi drøfter dette på årsmøtet i 2018 og hører litt hva årsmøtet tenker. 
 
Medhum 2017 
 Tradisjon tro ga Østfold Legeforening kr 10.000,- til MedHum Oslo. På 
årsmøtet i Østfold Legeforening 2018 må vi diskutere om dette heller skal gis under 
landsstyremøtet i mai eller på direkte forespørsel fra MedHum Oslo hver høst. 
 

   
 
 
7. Regnskap 
 Regnskapet for 2017 er satt opp som et aktivitetsregnskap. 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 positivt resultat på kr 64 452. Til sammenligning 
viste regnskapet for 2016 et resultat på kr. 69 027.  
 
 
 Sammenlignet med 2016 viser regnskapet noe høyere medlemsinntekter.  
 
 
 Det har vært stabilt antall påmeldte på kurs i 2017 sammenlignet med 2016. 
Det er stor aktivitet i kurskomiteen, og aktiviteten er planlagt høy videre. 
 
 
 På utgiftssiden er det brukt omtrent det samme som året før, mens lønn og 
honorar er justert i tråd med henholdsvis lønns og prisvekst og årsmøtets vedtak.  

Utgiftene til Årsmøteseminar er som for 2016 og stabilt etter innføring av 
egenandel. Dette har også bidratt til balanse i regnskapene etter noen år med gratis 
deltagelse på årsmøteseminar.  

Tillitsvalgtarbeid/forhandlinger har økt fra kr 15 387 i 2016 til kr 19 285 i 2017 
og er i tråd med Lokalforenigens formål. Styret har avholdt sine møter på Kalnes 
Sykehus og dermed er utgiftene til møtelokaler redusert som i 2016.  

De største postene under administrasjonskostnader er lønnsutgifter, 
møteutgifter/lokalleie og regnskap/revisjon.  
  
 
  Årets resultat øker foreningens formålskapital fra kr. 1.266 867 ved 
utgangen av 2016 til kr. 1 331 319 ved utgangen av 2017. 
 
 
Regnskapet finnes som eget vedlegg. 
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8. Årsmeldinger 
 
Overlegeforeningen (OF)  
  
 2017 har vært nok et aktivt år for overlegeforeningen både lokalt og sentralt. Vi 
landet endelig 2016 oppgjøret med en avtale med Spekter hvor rullerende planer ble 
sikret og også en avklaring rundt sommerferieavvikling. Vi tror og håper begge parter 
var fornøyd med avtalen og at vi nå kan gå styrket videre sammen for et godt 
samarbeid, til beste for pasientene våre. 

Anne-Karin Rime har vært FTV i 2017 med Britt Fritzman, Jonas Bjørdal og 
Ole Fredrik Lund som vararepresentanter. Britt har vært den av oss som har møtt i 
styremøtene til Østfold Legeforening sammen med Jonas som sitter der som 
årsmøtevalgt vararepresentant. 

Vi har fra 2017 startet opp med halvdagssamlinger/kurs for våre tillitsvalgte 
sammen med YLF og hadde et kurs før jul med over 20 fremmøtte og med gode 
tilbakemeldinger. Vi fikk støtte til mat og kaffe fra ØLF og håper at det lar seg gjøre i 
2018 også. Som en start satser vi på 4 møter årlig. 

Undertegnede ble valgt inn i SØK sitt styre og det har vært en nyttig erfaring. 
Det er en arena hvor det er viktig at legene er med og jeg håper at vi også i årene 
fremover klarer å sikre oss en representant her for å være med på å forme 
sykehusets strategi. 
 
 
Anne Karin Rime         23.03.18 
Foretakstillitsvalgt OF Østfold 
 
Britt Fritzman 
Vara 

 
 
 
Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)  
 

2017 har vært et politisk vanskelig år for PSL. 
 Helse Sør-Øst (HSØ) utformet planer i et forslag som ble sendt ut til høring i 
juni 2017, hvor man foreslår avvikling av flere spesialiteter i avtalepraksis (ortopedi, 
kirurgi, indremedisin, anestesiologi/smerteleger). Forslaget er tuftet på et overfladisk 
grunnlag og HSØ har til tross for dette, allerede begynt å praktisere avviklingen av 
disse spesialitetene. HSØ stoppet i 2017 videreføring av en avtalepraksis i ortopedi. 
Forslaget til avviklingen av avtalespesialiteter er per mars 2018 fortsatt ikke 
undertegnet, men er altså satt ut i praksis. 
 Fra forskjellige ståsteder i legeforeningen jobbes det iherdig for å stoppe HSØ 
sitt forslag. 
 Det henvises til PSL leder Frøydis Olafsen sin oppsummering av situasjonen 
for avtalespesialistene lagt ved nederst i Årsrapporten 2018. 
 
 
Nye avtalespesialister i 2017: 
Alle hjemler ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening. 
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1. Kunngjort ledig 20 % avtalehjemmel, seniorpolitikk – øyesykdommer – lokalisert til 
Sarpsborg 
 Ved søknadsfristens utløp 23.05.17 hadde det meldt seg til sammen 7 søkere.  
 Frode Gladtvet spesialistgodkjenning øyesykdommer fra 1991 ble tildelt denne 
stillingen.  
 
 
2. Kunngjort ledig 100 % avtalehjemmel, generell oftalmologi-lokalisert til Østfold, 
Halden  
 Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg til sammen 4 søkere. 
 Johan Wendel, spesialist i øyesykdommer fra 2014 ble tildelt hjemmelen. 
 
3. Kunngjort nyopprettet 100 % avtalehjemmel – urologi – lokalisert til Østfold 
En nyopprettet 100 % hjemmel i urologi kunngjort ledig i Tidsskrift for Den norske 
legeforening. Praksisen skal være lokalisert i Østfold. 
 Ved søknadsfristens utløp 07.11.2017 hadde det meldt seg til sammen tre 
søkere.  
 Arvid van der Hagen, spesialist i urologi fra 2002 ble tildelt hjemmelen. 
 
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 Gro Vik Knutsen i Helse Sør-Øst RHF deltok i   
intervjuene/ansettelsene.  
 
 
 
Trygve Kase (trygvekase(at)gmail.com)      08.03.18 
Leder PSL Østfold   
 
Vibeke Dons Wankel  
Vara  

            
 
      
      
Yngre legers forening (YLF) 
 
 Yngre legers forening har jobbet aktiv med rammer for arbeidstidsplanlegging 
og implementering av ny LIS utdanning i 2017.  

 
Ny utdanningsstruktur:  
 Rammene for ny utdanning har vært uklare og har vært endret underveis i 
arbeidet, som har medført utfordringer med lokal planlegging og implementering.  
 Det første kullet med leger i ny spesialiststruktur, LIS 1, begynte 1. September 
2017. Implementering av LIS 2 og 3 løp vil forberedes ila 2018, og Ylf er med i lokal 
styringsgruppe for arbeidet.   
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Arbeidstidsplanlegging:  
 Etter konflikten i 2016 har samarbeidsforholdene lokalt bedret seg i løpet av 
2017. Jevnt over er det god dialog og samarbeid om arbeidsplaner ved avdelingene 
på sykehuset.  
 
Generelt:  
 Ylf har tillitsvalgte ved de fleste av sykehusets avdelinger, men det er høy 
turnover på avdelingstillitsvalgte og fortsatt utfordrende å rekruttere nye.  
 
 Ylf har vært representert i de fleste foretaksmøter og har representanter i 
mange av sykehusets utvalg og arbeidsgrupper. 
 
Tillitsvalgtkurs 1 ble avholdt vår og høst 2017. 
 
 
  
Kristin Utne          23.03.18 
Foretakstillitsvalgt YLF Østfold 
 
Ingrid Schrøder Hansen 
Vara 

 
 
 
 
Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) 
  
 Det har vært lite aktivitet i NAMF Østfold også i 2017. Det er blitt diskutert 
fagmøter og etablering av "smågrupper", men medlemmene har vist liten interesse 
for dette. Medlemsantallet er er langsomt stigende over de senere år (22 medlemmer 
pr. 1.januar 2018) 
 
 
 
Ingrid Lene Østby          23.03.18 
Leder NAMF Østfold 
 
Christel Gilberg  
Vara 
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Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
 
 LSA hadde ved utgangen av 2017 63 medlemmer i Østfold. Aktiviteten i 
foreningen har i 2017 – som de foregående år – stort sett begrenset seg til at den 
tillitsvalgte har deltatt aktivt i Østfold legeforenings styre og fremmet LSAs 
synspunkter når dette har vært relevant. Det har vært noe rådgivning og bistand til 
medlemmer som har etterspurt dette. Tillitsvalgt var kasserer i lokalforeningen frem til 
september 2017. 
 
 Den tillitsvalgte var i 2017 ikke involvert i lokale lønnsforhandlingene i noen av 
kommunene i fylket. Det er heller ikke mottatt tilbakemeldinger på resultatet av 
forhandlingene.  
 
 Under årsmøteseminaret på Støtvig 2016 ble medlemmene som var tilstede 
enige om å opprette en facebookside for samfunnsmedisinere i Østfold. Denne 
gruppen er lukket, og man må be om medlemskap. Søk opp Samfunnsmedisinere i 
Østfold og bli med i dag – så kan dette være et forum for utveksling av smått og stort 
om egen arbeidssituasjon. 
 
 Tillitsvalgt Lise Storhaug har vært i foreldrepermisjon halve året, og 
varatillitsvalgt Espen Storeheier har møtt i styremøtene. 
 
 
 
Lise Wangberg Storhaug (lisews(at)gmail.com)    23.03.18 
Leder LSA Østfold 
 
Espen Storeheier 
Vara 

 
 
Allmenlegeforeningen (AF) 
 
 Allmennlegeforeningen (AF) i Østfold har i løpet av 2017 hatt fokus på den 
aktuelle krisen i fastlegeordningen. Det er en nasjonal problemstilling som også har 
hatt god oppmerksomhet i medier i tillegg, og AF er i tett prosess med myndigheter 
og Kommunenes Sentralforbund rundt saken.  
 Lokalt har det også vært fokus på å få optimalisert samhandling mellom 
primær- og spesialisthelsetjeneste, og det har vært ført dialog med sykehusledelsen i 
relevante saker. I 2018 vil man forsøke å samle de lokale tillitsvalgte i AF for å få 
koordinert forhandlinger og drøftinger med kommuner og sykehus for å få til en 
enhetlig prosess og forbedrede vilkår i diverse saker. 
 
 
 
Robert Magnusson         15.03.18 
Leder AF Østfold 
 
Jørn Gilberg 
Vara 
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Kurskomiteen 
 
Kurskomiteen  i Østfold legeforening består av: 
 

• Anne Marte Nordrum, spesialist i allmennmedisin 

• Margrethe Hansen, spesialist i allmennmedisin, overlege NAV 

• Benny Adelved, spesialist i allmennmedisin 

• Ivar-H.Udnæs, spesialist i allmennmedisin, leder 

 
 
Aktivitet: 
 Det er avholdt 3 emnekurs for vår spesialitet. Antall deltagere på våre kurs er 
bra, og stigende utover året 2017. 
 I tillegg til kursene er det mange forespørsler fra kolleger og andre i forhold til 
kursarrangering og råd rundt dette. Kurskomiteen har godkjent flere møteserier som 
tellende til spesialiteten i allmennmedisin. 
 Aktiviteten i kurskomiteen er stor, avholdt møter ca. hver 2 måned i tillegg til 
mye epost, telefon og sms kontakt. 
 Det er godt samarbeid med praksiskonsulentene i SØ. De fungerer meget 
godt som et bindeledd mellom kurskomiteen og avdelingene i sykehuset under 
oppbyggingen av emnekursene. 
 
Økonomi:  
 Vedlegger økonomisk resultatrapport for året 2017. Kurskomiteen har sunn 
økonomi. 
 
 
 
Ivar-Henrik Udnæs         24.03.18 
Leder kurskomitteen Østfold Legeforening 

 
 
Støttekollegagruppen Østfold 
 
 Støttekolleger i Østfold 2017 

• Bjarne Mella, avd leder  

• Helge Bengtsson (Moss) 

• Faris Abbas (Sarpsborg) 

• Anne Bente Spenning (Fredrikstad) 

• Steinar O. Vedal (Halden) 

• Finn Nilsson (Fredrikstad) 

 
 Støttekollegaordningen ble etablert i 1993 som et lavterskeltilbud til kolleger, 
delvis på bakgrunn av den erfaringen at leger sjeldnere enn andre grupper søker 
hjelp i det etablerte helsevesenet. Støttekollegaordningen har de siste årene hatt 
ca.100-150  saker årlig på landsplan.  
 
 De viktigste årsakene til kontakt har vært psykiske forhold, konflikter på jobb, 
rus, tilsynssaker, somatisk sykdom, problemer i familien og kollegiale problemer. 
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 Østfoldgruppen har 6 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, men jeg vet om 4 saker i 2017. Antall 
samtaler varierer fra 1-3 per sak. 
 
 2 av medlemmene var med på sentralt 2 dagers kurs på Modum Bad i 2017 
der hovedfokus var Villa Sanas tilbud til leger(finansiert av SOP).Fra oppstarten i 
1998 har 2160 leger vært til rådgivning der og 1010 leger deltatt på kurs. Tallene 
understreker at det er behov for ordningen, men det er nylig startet en 
etterundersøkelse blant de som har vært der for å dokumentere nytten av ordningen. 
 
 Kollegastøtteordningen averteres jevnlig i Tidsskriftet og oppdatert 
kontaktinformasjon finnes på Legeforeningens Hjemmeside (Legeforeningen.no —
søk på Kollegastøtte og Østfold). Den har også vært omtalt i Tidsskriftet for DnLf 
nr.4.2016 der Støttelegers syn på ordningen presenteres. Ordningen finnes også i 
andre land og den norske ordningen ble presentert i en artikkel i Social Science and 
Medicine nr.162 (2016). 
 
 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. 
 
 
 
 
Bjarne Mella          29.03.18 
Leder Støttekollegagruppen Østfold Legeforening 
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__________________________________  _________________________________ 
Jens Kristian Lind-Larsen    Trygve Hilmar Kase 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Lise Wangberg Storhaug    Kristin Karstad 
 
 
__________________________________  ____________________________ 
Ingrid Lene Østby     Robert Magnusson    
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Mirjam Kilen      Anne Karin Rime  
 
 
__________________________________   
Kristin Kornelia Utne 
 
 
 

 
 
http://legeforeningen.no/lokal/ostfold/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

 
1) Økomonisk rapport Østfold Legeforening (pdf) 

2) Økonomisk årsrapport Kurskomitteen Østfold Legeforening (pdf) 

3) Vedlegg 3-  Orientering om Helse Sør-Øst sine planer om fjerning av 

avtalespesialiteter 


