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1. Styreleders kommentar 
 
Pandemi år 2- 2021 
Pandemien som herjet hele 2021 Vi er alle blitt gode på smittevern og frisket opp de 
virologiske kunnskapene. 
Østfold legeforening har levd, som alle andre med begrensningene og restriksjonene 
av pandemien. Samfunnet har blitt satt på prøve og som leger har vi hatt en sentral 
posisjon for å løse utfordringene, 
Østfold legeforening, som er en samling av de lokale Yrkesforeningene, er et 
speilbilde på helsevesenet i vår region. Vi ser at alle leger har fått endrede 
arbeidshverdager og vi må forholde seg til pasientene på nye måter og metoder. Det 
digitale kvantespranget og dyttet for å ta i bruk denne teknologien er vi blitt gode på 
og vil være med oss også i årene som kommer. Men, da med valget om ordinær eller 
digitale møter med pasientene.  
Samfunnsmedisinere er blitt en gruppe leger som nå viser sin betydning for 
folkehelsen.  
Fastlegekrisen er ikke løst- ei heller ikke hos oss i Østfold, Vi har sett hvor viktige 
brikker fastlegene er for Helse Norge. Det at vi har en yrkesgruppe blant oss som 
kjenner pasientene sine over tid -gir økt helsegevinst. Fastlegene kunne gjennom sin 
gode kjennskap til pasientene prioritere vaksinekøen på en faglig riktig måte. 
Gjennom året 2021 ble det dessverre forsterket at vi har for få fastleger og at de vi 
har, har et svært stort arbeidspress. 
Sykehuset Østfold, har også kjent på virkningene av pandemien, I et sykehus som 
allerede før pandemien slet med for lite arealer, sliter ekstra når vi er pålagt flerfoldig 
utvidelse av respiratorer og intensivplasser. I tillegg til å holde avstand. Det jobbes 
iherdig med å utvide sykehuset. 
Medlemmer i alle yrkesforeninger har hatt spesielle utfordringer under dette spesielle 
året, noe som kommer frem i årsmeldingene til yrkesforeningen. 
Østfold legeforening skal holde kurs for medlemmene, men året som har gått har 
selvfølgelig delvis stoppet gjennomføringen av planlagte kurs. 
Det er mange pasienter som har blitt satt på vent i skyggen av pandemien. De 
trenger legehjelp og det vil kreve ekstraordinær innsats av oss., 
 Vi ser frem til å ta opp våre ordinære legeoppgaver. Vi trenger god politisk drahjelp 
for å løse alle samfunnsoppgavene legene i Østfold er satt til de kommende årene. 
 
Britt Fritzman 
Leder Østfold Legeforening 
Påtroppende fra 1. september 2021 
(Avtroppende leder skrev sine kommentarer i forrige års melding) 
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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 1165 

2016 352 51 361 333 91 17 3 1208 

2017 386 55 371 341 90 15 4 1262 

2018 403 61 390 350 94 22 4 1324 

2019 439 62 399 372 93 22 4 1391 

2020 473 62 414 374 97 27 3 1449 

2021 503 62 414 381 98 28 3 1489 

2022 497 74 450 384 100 25 1 1531 
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3. Styre og utvalg 
 
Styret i Østfold legeforening 01.09.2021 til 31.08.23 (velges for 2 år): 

Navn Verv Representerer 

Britt Fritzman Leder Årsmøtevalgt 

Mirjam Kilen Nestleder Årsmøtevalgt 

Eirik Metlie Hagen Medlem Årsmøtevalgt 

Kristian Bjørgul Medlem PSL 

Eva Cathrin Lindset Medlem LSA 

Jens Lind-Larsen Medlem AF 

Corinna Maintz  Medlem OF 

Lars Magnus Aker Medlem  YLF 

Ingrid Lene Østby Medlem NAMF 

Helene Lyngstad Varamedlem 
Kasserere 

Årsmøtevalgt 

Hanne Tolfsen Varamedlem Årsmøtevalgt 

Flora Asadi  Vara PSL 

Karl-Sigurd Hovland Vara AF 

Christel Gilberg Vara NAMF 

Guro Steine Lettin1 Vara LSA 

Anders Dyreborg Nielsen Vara YLF 

Ole Richard Due Hansen Vara OF 

 
 
Valgkomité 2021 – 2023 (velges for 2 år): 
 Karoline Lund   Medlem 

Alice Moræus   Medlem 
 Ragnar Bekkhus Moe  Medlem 
 
 
Kurskomité (velges for 4 år): 
 Ivar Udnæs    Leder  2021-2025 
 Erlend Solberg   Medlem 2021-2025 
 Benny Adelved   Medlem 2019-2023 
 Anne Marthe Toft Nordrum Medlem 2019-2023 
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Foreningens sekretær og adresse 
 Marianne Rask 
 Smertuveien 7, 1672 Kråkerøy.  
 Telefon: 951 72 703 
 E-post: ostfold.legeforeing@gmail.com 

 
 
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 2021 hatt følgende saker/tema til behandling: 
 

 

Styrets arbeid 2021 
Det har vært stusselig for styret med for det meste digitale møter. Det er lite vitalt for 
en forening uten å møtes på ordentlig. Vi har hatt 9 antall møter. Vi har fortsatt å 
jobbe med regnskap og kontingent fra foregående år. Det er nå løst. Det har også 
vært utfordringer i forhold til Brønnøysundregisteret som også er løst. 
Vi har planlagt årsmøteseminaret våren 2022. Vi har hatt gode diskusjoner. 
Styremøtene har vært preget av gjensidig informasjon om hvordan 
arbeidssituasjonen for de ulike yrkesgruppene har artet seg gjennom ulike faser av 
pandemien. Noe som har vært nyttig for oss i være andre roller for legeforeningen. 
Kurskomiteen har gitt informasjon om dets arbeid. 
Vi har deltatt på: 
Landsstyret digitalt 
Regions møter Helse Sør Øst digitalt 
Lederseminar for lokalforeninger 
Styrets medlemmer har vært i intervjuer i media. 
 
 
 
 
 

7. Regnskap 
 
Kommentarer til regnskapet for 2021 
Regnskapet for 2021 viser et driftsresultat på̊ 179 316 kr og et årsresultat (inkludert 
finansinntekter og kostnader) på̊ 180 255 kr. Til sammenligning var det på 
henholdsvis 161 971 kr og 164 404 kr i 2020. 

• Egenkapital per 31.12.21 var på̊ 1 904 920 kr.  

• Driftsinntekter for 2021 var på 726 699 kr. Det inkluderer medlemskontingent, 
deltakeravgift legeforeningen og kursavgift.  

• Driftsinntektene var 73 910 kr lavere i 2021 enn i 2020.  

• Driftskostnadene var 91 255 kr lavere i 2021 enn i 2020. 

• Østfold Legeforening har i 2021 i hovedsak brukt dets midler på̊ 4 områder; 
Styremøter, deltagelse på̊ eksterne møter Legeforeningen, utgifter i 
forbindelse med avholdte kurs og utgifter til løpende drift (Lønnskostnader, 
andre personalkostnader og kontorkostnader).  

Utgifter 2021 2020 

Årsmøteseminar/høstmøte 0 0 

Styremøter 9 039 kr 15 473 kr 

Eksterne møter 
legeforeningen 

21 754 kr 34 132 kr 

Kurs 51 740 kr 69 400 kr 

Drift 459 908 kr 509 034 kr 
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• Foreningens lønnskostnader består av styrehonorar til leder og kasserer, lønn 
til sekretær, lønn i forbindelse med lønnsforhandlinger og honorar kurskomité. 
Øvrige styremedlemmer honoreres ikke. Til sammen utgjør dette under 1 
årsverk for 2021. Honorar til forelesere på̊ kurs er også̊ med under linjen 
lønninger.  

Kommentar: Stemmer fortsatt dette med antall årsverk? 

• Styrehonorar utbetales i desember respektive år, størrelsen følger 
folketrygdens grunnbeløp etter vedtak på Årsmøte i 2018 og er satt til 1,2 G 
for leder. Kasserer mottar 1/9 av leders honorar og Kurskomiteen fordeler 1/3 
av leders honorar, likt seg imellom. Grunnbeløpet for 2021 var kr 106 399,- 

Marianne Rask har vært lokalforeningens sekretær siden 01.08.08. Hun 
lønnes til 7 timers arbeid/uke, 18,67% stilling.  

 
 
 
 

8. Årsmeldinger 
 

Overlegeforeningen (OF) 
  
 
Årsmelding Overlegeforeningen 2021 
Nok et år med Coronavirus. Sykehuset har vært i beredskap hele året. Det har igjen 
satt sitt preg på både sykehuset og Overlegeforeningen. Det har vært vanskelig og til 
tider umulig å ha fysiske allmøter. Nesten alle møter med Overlegeforeningen 
sentralt har også vært digitalt. Det er utfordrende. 
At sykehuset er for lite til den aktiviteten sykehuset ønsker påvirker hverdagene. 
Stress og kamp om rom for både for pasienter og arbeidende doktorer preger 
hverdagen.  
Nytt leid administrasjonsbygg ble tatt i bruk før sommeren. Tuneteknikeren ble 
avviklet. Det betyr at vi får administrasjonen nærmere klinikerne. 
Påbygning av akuttmottak og MR bygg er i anbudsfase. Modulbygg som har funksjon 
som arbeidsplasser til overleger er også planlagt. Helt på slutten av året ga styret 
tilsagn til å starte prosessen med et nytt bygg til stråle -og kreftsenter, med 
sengeplasser. Det er etterlengtet. 
Styret i sykehuset er utvidet, slik at det er 4 ansattrepresentanter, dermed fikk FTV 
Britt Fritzman plass i styret fra mars 2021. Styret er en viktig arena for påvirkning. 
Anne-Karin Rime, tidligere FTV og styremedlem ble valgt til president i 
Legeforeningen. 
 
06.04.2022 
Britt Fritzman og Corinna Maintz 
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Yngre legers forening (YLF) 
 
Årsmelding Yngre legers forening 2021 
Yngre legers forening (Ylf) arbeider tett og godt med Overlegeforeningen (Of), så for 
å unngå gjentakelse vises det til deres årsrapport. Pandemien satte sitt preg på hele 
året, fra start til slutt. Kontinuerlig beredskap ved Sykehuset Østfold, digitale møter 
og restriksjoner for antall, avstand, nærkontakter og så videre har gjort det til tider 
svært utfordrende med tillitsvalgtarbeid. Av den grunn ble tillitsvalgtopplæring 
nedskalert og delvis utsatt, men vi fikk hatt to fysiske møter i løpet av året. Det har 
vært viktig for å holde engasjementet ved like i tillitsvalgtapparatet. Som tidligere år 
er det relativt stor utskifting av de tillitsvalgte for Ylf, det skyldes i stor grad skifte av 
fag, arbeidssted eller gruppe 1-tjenste/gjennomstrømningsstillinger. De tillitsvalgte 
har vist engasjement og legger ned en god innsats med å ta tak i ulike 
problemstillinger. 
2021 har vært et valgår, både lokalt og nasjonalt i Legeforeningen. Ylf lokalt 
arrangerte valg av foretakstillitsvalgte og landsstyredelegater. Ylf sitt landsråd valgte 
nytt nasjonalt styre ved årsmøtet i april 2021, her ble foretakstillitsvalgt Lars Magnus 
Aker valgt inn som styremedlem. Styret startet sitt arbeid september 2021. Ylf 
arrangerte nasjonalt vårkurs i september (utsatt fra april), med flere deltakere fra SØ. 
Det var også flere som deltok ved høstkurs, tariffkonferanse og 110-års-jubileum i 
november. 
Vi er bekymret for et betydelig etterslep i utdanningen av nye spesialister og følger 
saken opp både lokalt og nasjonalt. 
 
06.04.2022 
Lars Magnus Aker 
Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening 
 

 
 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) 
 
 
Årsrapport Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) 2021 
 
2021 var et rolig år også for PSL, preget av coronasituasjonen. Trygve Kase gikk av 
som leder i PSL Østfold i august 2021. Kristian Bjørgul overtok. Bakgrunnen for 
overtagelsen var liten interesse blant PSL medlemmer i Østfold for denne type 
arbeid. Kristian Bjørgul er ortoped og har siden 2020 drevet som junior i avtale med 
Mogens Wiig i Halden. Bjørgul overtar 100 prosent 1. mai 2022. 
Flora Asadi var vara for TK og deltok på styremøter. Vibeke Dons Wankel var også 
PSL representant ved intervju for utlyst avtale hjemmel 100 prosent i Fredrikstad og 
50 prosent i dermatologi i Moss. Flora Asadi fortsetter som vara. 
Kristian Bjørgul og Trygve Kase deltok på PSLs årsmøte og landsstyremøte i Bergen 
i august 2021. På disse møtene var diskusjonen rundt rammeavtalen for 
spesialistene et viktig tema. Det var diskusjon om fordelen og ulemper med en 
ytterligere integrasjon av spesialistene med sykehusene, blant annet ved 
rettighetsvurderinger, fordeling av henvisninger, samt finansiering. På årsmøtet var 
rettigheter og plikter var sykdom, samt pensjonsrettigheter et hovedtema. I tillegg var 
det verdifull informasjon om Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL).  
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Bjørgul overtar også Trygves plass i dert nasjonale takstutvalget som representant 
for ortopedi og kirurgiske fag. Aktiviteten under høsten har vært laber, men forventes 
å ta seg opp i 2022. 
Av møtereferatene i Østfold legeforening at Trygve Kase under våren arbeidet med å 
fremme avtalespesialistenes sak overfor sentrale politikere, særlig for å understreke 
spesialistenes betydning i spesialisthelsetjenesten. Han har også arbeidet for å 
innføre ISF/DRG for de private avtalespesialistene (mars 2021). 
 
 
Halden, 6.4.2022 
Kristian Bjørgul 
 
 

 
Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) 

  
Årsmelding NAMF Østfold 2021.  
NAMF Østfold har per i dag 32 medlemmer. 
Covid-19 pandemien har medført en endring i arbeidshverdagen for mange 
medlemmer ansatt i bedriftshelsetjenesten. Flere digitale tjenester og mye rådgivning 
i forhold til smittevern. 
Det jobbes målrettet i bedriftshelsetjenestene for å sikre at fagkompetanse og 
tjenesteinnretning er kvalitativt god nok og at tjenestene leverer målrettet i henhold til 
konkret risiko i virksomhetene. 
Vi ser at arbeidsmedisinsk kompetanse også er etterspurt hos andre arbeidsgivere, 
som bla NAV. 
Det planlegges digitalt medlemsmøte for å diskutere ønske om å avholde ytterligere, 
helst fysiske, møter for å øke samhold/samarbeid og for felles faglig utvikling. 

 
Ingrid L. Østby 
Rådgivende overlege Nav Øst-Viken 
T: 90686632 
 
Vara 
Kristel Gilberg 
 
 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 

LSA hadde 73 medlemmer i Østfold per 01.12.21.  
 
Det ble bytte av tillitsvalgt midtveis i perioden. Espen Storeheier måtte sifra seg verv 
som leder for LSA Østfold pga flytting, og Eva Cathrin Lindset trådte inn fra 25.mai-
21. Valget ble gjennomført på epost. Guro Steine Letting fortsatte som vara.  
Aktiviteten i foreningen har i 2021 bestått i at den tillitsvalgte har deltatt aktivt i 
Østfold legeforenings styre og fremmet LSAs synspunkter når dette har vært 
relevant. Det er forsøkt å opprette mer kontakt mellom samfunnsmedisinere i Østfold, 
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dog må det arbeides videre med dette. Det har vært gjennomført ukentlige møter 
gjennom hele pandemien mellom kommuneoverleger i ytre Østfold.  
Det har i perioden ikke vært gitt noe bistand til medlemmer eller gjennomført 
medlemsmøte for LSA. Den tillitsvalgte var i 2021 ikke involvert i lokale 
lønnsforhandlingene i noen av kommunene i fylket. Det er heller ikke mottatt 
tilbakemeldinger på resultatet av forhandlingene. Eva Cathrin deltok på LSA 
landsrådmøtet 2021 som ble avholdt digitalt. Guro sitter i Norsk samfunnsmedisinsk 
forening som er vår fagmedisinske forening.  
 
01.03.22 
Eva Cathrin Lindset (eva@lindset.no)  
Leder LSA Østfold 
Guro Steine Letting, Vara 
 
 
 
 

Allmenlegeforeningen (AF) 
 
Årsmelding Allmennlegeforeningen (AF) 2021 

2021 begynte med koronavaksinering – pasientene ble sortert og veid etter sin 
risikoprofil og fastlegen bidro igjen med sin årelange kjennskap til egne listepasienter 
– kontinuiteten som over tid gir økt helse og reduserer dødelighet – kjerneverdien i 
en oppegående fastlegeordning. Året 2021 fulgte sine foregående år med økende 
fastlegekrise og håp en bærekraftig ordning med ny regjering fra høsten – det ble 
med lovnadene i ord og dernest lite handling. Foregående regjerings handlingsplan 
med 1,6 milliarder tilførte midler over de neste årene fikk aldri den effekten de 
forhåpentlig var tiltenkt – det kreves mer, mye mer. Vi trenger friske midler til 
etablering av nye hjemler og arbeidsmengden må ned med reduserte listestørrelser. 
For nye leger er det lite fristende med gjennomsnittlig arbeidsuke på over 50 timer. 
Erfarne kollega slutter grunnet stadig økende arbeidsmengde og usunn 
totalbelastning.  
Ideelt sett skulle fastlegeyrket være høythengende og kun rekruttert de beste. Nå ser 
vi en alvorlig rekrutteringskrise og stadig flere ledige fastlegehjemler står uten 
søkere. Vi håper fastlegeordningen kan reddes. Den gir stabilitet til pasientene og 
reduserer deres dødelighet og behov spesialiserte helsetjenester. 
Allmennlegeforeningen er en legeforening for allmennmedisineren – den siste 
generalisten av medisinerfaget. Bare fremtiden vil vise hva vi skal brukes til innen 
den offentlige helsetjenesten. 
Det er viktig at de tillitsvalgte i AF fortsetter å medvirke og påvirke 
kommuneadministrasjonene til konstruktive løsninger på fastlegekrisen – dette må og 
bør gi resultater. Allmennlegeforeningen har i 2021 fortsatt å bygge nettverk på tvers 
av kommunegrensene og vi ser at det hjelper. Tillitsvalgte har også deltatt på 
nasjonale arena gjennom AF Landsråd og Landsstyre. AF skal være en forening av, 
med og for sine medlemmer. Vi skal jobbe for en god allmennmedisinsk 
arbeidshverdag og verdens beste arbeidsplass. 
AF takker Lise Nohr for flott innsats som 1.Landsråd i Østfold over flere år – hun 
avsluttet sin allmennmedisinske tilværelse til fordel Statsforvalteren i Viken. Etter valg 
ble undertegnede innsatt som 1.Landsråd og overtok stafettpinnen 1. mai 2021. 
 

mailto:eva@lindset.no
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Jens Lind-Larsen      22.mars 2022 
1.Landsråd AF 
 
 
 

 
 

Kurskomiteen 
 
 
ÅRSRAPPORT FRA KURSKOMITEEN 2021 

 
Kurskomiteen i Østfold legeforening består av: 

Anne Marte Nordrum, spesialist i allmennmedisin 
Erlend Solberg, spesialist i allmennmedisin 
Benny Adelved, spesialist i allmennmedisin 
Jakob A Jørgensen, Overlege, nyreseksjonen, SØ 
Ivar-H. Udnæs, spesialist i allmennmedisin, leder 

 
 
Aktivitet: 
Kursåret 2021 har vært preget av corona-pandemien. 
Det er avholdt 1 emnekurs i Trygdemedisin for vår spesialitet. Det var god påmelding. 
Et kurs i øyemedisin var berammet i 2021. Dette måtte enda en gang utsettes. 
 
Det er det mange forespørsel fra kolleger og andre i forhold til kursarrangering og råd 
rundt dette.  
Aktiviteten i kurskomiteen har 2021 foregått primært digitalt. Aktiviteten har vært god 
og jevn. 
 
Økonomi:  
Kurskomiteen har sunn økonomi. 
Regnskapet for 2021 vil bli sendt separat fra vårt regnskapsbyrå 
 
 
Skjeberg 8.2.22 
 
Ivar-Henrik Udnæs 
Leder, kurskomiteen 
 

 
 

Støttekollegagruppen Østfold 
 
Det er ikke meldt om noen aktivitet fra kollegastøtteordningen i 2021 
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----------------------------------------   ---------------------------------------------- 
Britt Fritzman, leder     Mirjam Kilen 
 
 
 
---------------------------------------   ----------------------------------------------- 
Eirik Methlie Hagen     Jens Lind-Larsen 
 
 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------------- 
Corinna Maintz     Lars Magnus Aker 
 
 
 
------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
Eva Cathrin Lindset     Kristian Bjørgul 
 
 
            
   
-------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
Ingrid Lene Østby     Helene Lyngstad 
 
 
 

 
 
 
 
http://legeforeningen.no/lokal/ostfold/ 
 
ostfold.legeforening@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


