
 

Referat styremøte Østfold legeforening 

DATO:08.12.20 
Sted: Teams kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten Jacobsen 
OF: Britt Fritzman, LSA: Espen Storeheier, PSL: Trygve Kase, AF: Lise Anett Nohr, 
Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, YLF: Lars Magnus Aker, Namf: Ingrid Østbye.  
 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, Vara YLF: Anders Kirkerød, Vara Namf Kristel Gilberg, 
Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen, Kurskomiteen: Ivar Udnæs 

 
01/12 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 Godkjennes uten kommentar 
 
02/12 Godkjenne referat 06.10.20 og 15.10.20 
 Godkjennes av styret 
 
03/12 Oppsummering årsmøte 03.11.20 

Årsmøtet ble avholdt elektronisk på Zoom, med god teknisk hjelp fra Legeforeningen 
sentralt. Det var i løpet av møtet 25 påloggede deltaker, noen satt flere sammen så antall 
deltakere var nok litt høyere. 
Møtet ble gjennomført med Svein Rønsen som ordstyrer. Ikke valg i årets møte. Etter endt 
årsmøte, ble den satt av tid til diskusjon av koronasituasjonen for medlemmene. 
Referat fra årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden til Østfold legeforening. 

 

04/12 Fastlegeportalen 

 Saken diskuteres i dagens møte. 

 

05/12 Status økonomi 

Honorar til Leder, kasserer og kurskomite utbetales i desember. Kasserer kontakter Vigres 
regnskapsbyrå for gjennomføring av utbetalingen.   

 

06/12 Årsmøte 2021 

Booking på Støtvig 17. og 18. april, avtalen inneholder punkt om at møtet kan ombookes ved 
fortsatt koronaproblematikk. 
Styret vedtar i dagens møte å utsette årsmøte til august 2021, møtet må avholdes innen 
31.08.21 da nytt styre konstitueres 01.09.21.  

 Benytter samme program og forelesere som for 2020. 
 
Sekretær kontakter Støtvig hotell med spørsmål om møte kan flyttes til en av de siste to 
helgene i august. 



 

Styret informeres pr. e-post når ny dato for styremøtet er bekreftet fra Støtvig hotell. 
 
Styret er enstemmig enig i å invitere tillitsvalget til middagen kvelden før årsmøteseminaret. 
 

07/12 Status Yrkesforeningene 

Espen Storeheier LSA, Samfunnsmedisinsk forening informerer om at de er i konflikt, det er 
veldig lite informasjon fra legeforeningen sentralt, LSA har forsøk å få blest rund 
kommunelegearbeidet. I flere byer har kommuneleger sagt opp jobben sine med bakgrunn i 
arbeidsbelastning og uforutsigbarhet. Spendt på hva som skjer med normtallene. Tvungen 
lønnsnemd, lang behandlingstid så tar tid før resultat foreligger. 
 
Lise Nohr AF, informerer om situasjonen for Fastlegene. Slitent fastlegekorps mange steder. 
Medlemmer i AF står alene i kommunene, ingen koordinering/hjelp fra legeforeningen 
sentralt. 
 
Ingrid Østbye Namf, Etterspør interesse for 15 timers Trygdemedisinsk emnekurs. Ingrid 
kontakter leder av kurskomiteen for gjennomføring av kurs.  
Tema legges opp slik at både allmennleger og sykehusleger kan delta. 

 

08/12 Helsefellesskap - hvem skal representere i de ulike nivåene? 

Leder informerer om Helsefellesskap. 
Det er etablert 19 helsefellesskap innen utgangen av 2020. Disse har i oppgave å sikre at 
pasienter som trenger tjeneste fra flere ulike deler av helsevesenet får de tjenestene det er 
behov for, organiseringen av arbeidet skal være likt organisert for alle 19 Helsefellesskap. 
Helsefelleskapene skal bestå av helseforetak og kommuner i opptaksområdet.  
Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere skal møtes for å 
planlegge og utvikle tjenestene sammen.  
 
Målgruppen:  
Barn/unge 
Pasienter med kroniske sykdommer  
Psykisk helse- og rusutfordringer  
Eldre med sammensatte lidelser 
 
Helsefellesskapene består av tre nivåer: 
Partnerskapsmøte – Årlig møte for å forankre retning 
Strategisk samarbeidsutvalg – Utvikle strategier og handlingsplaner. Håndtering av saker og 
løpende beslutninger. 
Faglig samarbeidsutvalg – Utvikle prosedyrer og tjenestemodeller. 
 
Fastlege skal være representert i alle de tre nivåene.  
 
Det innledes et samarbeid mellom styret i ØLF og PKO. 
 

09/12 Hvordan skal vi arbeide videre for å støtte de tillitsvalgte bedre? 

 Satsningsområde til Legeforeningen sentralt. 
 Ikke noe ØLF skal løse, men bør tenke på det. 
 Det er etablert en komité i legeforeningen som skal jobbe med dette. 



 

  
YLF v/ Lars Magnus: Lokale kurs for å øke engasjementet. I SØ er det lett da dette kan 
gjennomføres i arbeidstiden. 
Tema har vært: Arbeidstidsordninger, utarbeide arbeidsplaner, seksuell trakassering. Det 
gjennomføres ca tre møter i året.  
Avdelingstillitsvalget bør ha mulighet til å delta å Nasjonale møter og tariffkonferanser. 
Det å møte alle Yrkesforeningene som tillitsvalgt er viktig for et godt samarbeid. 
Invitere de tillitsvalgte til middag dagen før årsmøteseminar.  
 
Overlege foreningen er ikke god til å ha overføring av oppgaver fra den ene til den andre ved 
overføring av oppgaver/verv for de tillitsvalgte. 

 

10/12  Evt.      

 Dato for styremøter våren 2021 

 19.01.21 

 02.02.21  

 09.03.21 

 13.04.21 

 25.05.21 

 

Neste styremøte: 19.01.21 
 


