
 

 

 

 

Referent: Marianne Rask 

Tilstede: 
Kristin Karstad 
Jon Lunde 
Morten Kase-Berg 
Halvard Bø 
Trygve Kase 
Jens Kristian Lind Larsen 
Katrine Romstad 
Tone Eriksen 
Barbro Kvaal 
 

Kopi til(forfall merkes med *) 
Flora Asadi* 
Christina Fredheim* 
Petter Brelin* 
 
 

 

 

STYREMØTE ØSTFOLD LEGEFORENING 26.02.13 Marché, Rygge kl. 19.00 

Sak. 

nr. 

 Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

1/13 Godkjenning av agenda og referater. Det henstilles til 

styremedlemmene å ha satt seg inn i styrereferatene, slik at de kan 

godkjennes uten detaljert gjennomgang 

 Agenda for dagens møte godkjennes 

 Endre punkt 39/12, punkt sekretær Østfold legeforening. 

 42/12 Endres til: Diskusjon, ingen avklaring enda. Tas opp senere 

 Møteplan endres: Styremøtet 02.04 må flyttes, 09.04. kl. 19.00. 
Marché Rygge 

 

2/13 Gjennomgang av økonomi, inkludert regnskap for 2012 v/kasserer 

 Gjennomgang regnskap ved kasserer Halvard BØ 

 Praksiskompensasjon, endrede regler. Det informeres om de nye 

reglene 

 

 

3/13 Kurs - kurskomiteen arrangerer to kurs i vårterminen, hva med kurs 

som var tenkt med hensyn til forskrivning av A og B preparater. 

 Uvist hva som skjer med kurs i forskrivning av A og B preparater 

 

 

4/13 Trinn I kurs 

 Kurset heter nå «legeforeningens kurs for sykehusansatte» 

 Legeforeningen sentralt står for kurset. Ønsker det skal bli lettere 

for den enkelte å få permisjon ved arrangering sentralt fra 

 



legeforeningen 

 Nytt kurs arrangeres i fellesskap med A-hus 

 

5/13 Tariffkonferanse YLF/OF februar, kort informasjon om innholdet 

 OF, tillitsvalgt og YLF, tillitsvalgt samt leder var på tariffkonferanse. 

 Faglig innhold: «arbeidstidsbestemmelse og vernebestemmelse, er 

det greit å jobbe 19 timer i strekk?» 

 Søknad om fritak fra arbeidsmiljøloven, søkt og innvilget, men 

ønske om å redusere antall timer i stekk på jobb. Det jobbes for å 

få til arbeidsmiljølovens rammer. 

 Foredrag av journalist. Tema: Legers omdømme.  

 Forhandlinger: Sentralt mener man at det bør være lokale 

forhandlinger, Lokalt er man usikker på dette 

 B-delsavtaler 

 YLF går for pliktmedlemskap i fagmedisinsk forening 

 Faste stillinger og turnusordning 

 Resertifisering av spesialister, hvor mange kurs? hvilke type kurs i 

løpet av en 5 års periode. Loddet stemningen for dette. 

 

 

6/13 Ledersamling januar, kort informasjon fra leder K. Karstad. 

 Omstilling og fornying i sykehus, ved Jon Helle. Har RHF’ene 

utspilt sin rolle? 

 Resertifisering av spesialister 

 

 

7/13 Tema for Årsmøte 2013  

Styret diskuterer og blir enig om et passende tema: «Kollegialitet» 

Årsmelding – nesten alle har levert. De som mangler sender inn så fort 

som mulig.  

Arbeidsprogram – 

 Leder K. Karstad går gjennom programmet enstemmig vedtak på at 

intet endret, i selve innholdet. Endre på årstall til 2013 – 2015 

 

    Oppdatere liste over leger for leger 

 

 

8/13 Kandidater til ny valgkomité og dirigent til årsmøtet 

I årsmøtereferat settes de formelt valgte yrkesforeningsvalgte 

representanter inn. Meldingen sendes til Brønnøysund. 

Forslag til ny valgkomité:  

Guro Steine 

Petter Brelin 

Bente Løken 
 
Dirigent: Svein Rønsen, forespørres. Trygve Kase villig dersom Svein 
Rønsen ikke kan. 

 



   

09/13 EVT. 
Søknad om midler – Kvalitetsutvikling – Kurs i akuttmedisin for 
allmennleger i Østfold 

 Saken diskuteres. 

 Kasserer jobber videre med saken 
 

Vara representant LSA, Barbro Kvaal, har vært hos 
riksmeglingsmannen og forhandlet. 
 
Indre Østfold oppretter allmennlegeutvalg, for å samle legene til 
felles informasjon. Her er det obligatorisk oppmøte. 
 
Det skal startes akuttavdeling i Indre Østfold, vanskelig å få ansatt 
lege på avdelingen 
 
Informerer om medlemsmøtet som ble avholdt i 24. januar. 

 Et sosialt møte med gode diskusjoner 

 Få medlemmer møtte(ca. 20) 
 

Mange høreringer for tiden 

 Høringene fordeles på styremedlemmene 
 

Styret i Østfold legeforening ønsker å sende observatør til 
landsstyret i Alta, må skje innen påmeldingsfristen 

 Aktuelle kandidater kontaktes 

 

 

 

Neste møte tirsdag 09.04.13 kl. 19.00 
STED: Marché Vest, Rygge 
 

 


