
Referat styremøte Østfold legeforening 

DATO:04.02.20  
Sted: Sykehuset Østfold Kalnes, møterom 03B01.009 Kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt: nesteleder og 
kasserer: Morten Jacobsen, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, OF: Britt Fritzman, LSA: Espen 
Storeheier, Vara Namf Kristel Gilberg, PSL: Trygve Kase, Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen, 
YLF: Lars Magnus Aker 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, Vara YLF: Anders Kirkerød, Namf: Ingrid Østbye, 
Kurskomiteen: Ivar Udnæs, Kurskomiteen: Benny Adelved 

 
 

01/02 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

Godkjennes uten kommentar 

 

02/02 Godkjenne referat 07.01.20 

Godkjennes uten kommentar  
 
03/02 Status Økonomi. 

Gå gjennom forslag til poster i regnskap mottatt fra regnskapsfører Lisbeth Rogstad, Vigres. 

Forrige styreleder ønsket bedre oversiktlig regnskap der Kurskomiteen og moderforeningen 

hadde samlet økonomi og regnskap. Det ble jobbet mye på slutten av forrige styreperiode for 

å få til dette. 

Nåværende leder og kasserer har gjort en jobb sammen med regnskapsfører for å få 

effektuert endringen. 

Oversikt over poster visers i dagens møte, er oversiktlig og gir informasjon om hvor penger 

er brukt. 

 

Forrige møte ble det bedt om at man undersøkte om vedtatte ordning for kompensasjon av 

parkering var tillatt i forhold til regnskapsloven. 

Regnskapsfører melder at dette er tillat, beløpet som er på kroner 1000,- kan utbetales til 

person eller til foretak. 

 

Diskuterer organisasjonsnummer for kurskomiteen ØLF, Leder henvender seg til juridisk 

avdeling legeforeningen for å høre hvordan vi går frem for å avvikle et org.nr slik at ØLF kun 

har et org.nr.  

    

04/02  Status kurskomiteen 

Samarbeid om kurs for leger i SØ og eksternt, Helge Stene Johansen SØ, kurskomiteen 

ØLF, og Hilde Skyvulstad samhandlingsoverlege og leder i ØLF Karoline Lund skal ha møte 

om dette tema neste uke. 

Samhandling rundt utdanning for A-LIS. 



Tenke på å bruke Avtalespesialistene i opplæringsarbeidet. 

 

 

05/02 Årsmøte 2020 – 18. og 19. april 

Eget arbeidsdokument for arbeidet med årsmøteseminaret.  

 

 

06/02 Legevaktproblematikk 

LSA representant, dette er en vanskelig sak. Sarpsborg her fått det bra til med en løsning 

etter prioritering av dette i kommunen.  

Svakt av legeforeningen sentralt at det ikke blir tatt mere tak i legevakt arbeid. 

OF representant, lag en sentral legevakt tett på sykehuset for å ha tilgang på rett 

kompetanse. 

I Fredrikstad kommune er det bekymring for at man tapper området for gode ressurser. 

Forsvarlighet må hensyntas, viktig å ikke sende lege ut på oppdrag som ambulanse, politi 

eller andre kan rykke ut på. 

 

 

07/02 Høringer 

Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger 

 

08/02 Evt. 

Diskuterer mail fra tillitsvalgt fastlege i Sarpsborg Farris Abbas. 

Styret støtter hans innspill og ber om møte med sykehusledelsen for å diskutere / ta opp 

problematikken beskrevet i brev fra Farris. 

Vedtak på at det foreslås et møte med ledelsen ved Sykehuset Østfold for å frembringe 

bekymringsvarsel. Styret i ØLF tar initiativ til møte med adm.dir. og rette fagpersoner. 

 

Tilbud om at Farris kan være anonym, men at hans dokument benyttes som grunnlag for 

diskusjon med ledelsen i SØ. 

Farris Abbas kan oppnevnes som Settevare i ØLF, i aktuelle sak. 

Følgende deltar fra Ølf: Karoline Lund, Lise Anette Nohr, Hanne Tolfsen. 

 

Trygve Kase, PSL er legeforeningens representant i ansettelse av spesialister i Østfold. 

Det har vært utlyst en øyelege hjemmel, hvor det har vært flere søkere og intervju er utført. 

HSØ har endret oppsettet på stillingen til å to stillinger med 50% ansettelse i SØ og 50% 

privat avtale. 

Søkere er kontakte om denne endringen, stillingen er imidlertid ikke lyst ut på nytt etter den 

har endret karakter. 

PSL representant undrer seg over denne fremgangsmåten og har vært i kontakt med 

Legeforeningen sentralt, uten å få noe særlig hjelp i saken. 

Styret i Ølf anbefaler at PSL representant får notert i prosessen at han reagerer på at 

stillingen ikke har vært utlyst etter endringer. 


