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Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund 
Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten A. B. Jacobsen 

Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen 
PSL: Trygve Kase 
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Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs 
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Styremøte 09.03.21 – Elektronisk møte Teams, kl. 18.30-20.30 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/03 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent uten kommentar 

 

 

02/03 Godkjenne referat fra møte 19.01.21 
Godkjent uten kommentar 
 

 

03/03 Fastlegeportalen status 

Saken diskuteres i dagens styremøte. 

 

 

04/03 Status kurskomiteen 
 
Kurskomiteen er i fred med å skrive atale med Legeforeningen som arrangør for 
fremtidige kurs. 
Legeforeningen kan hjelpe til med det aller meste av arrangementet rund kursene. 
Bestilling av kurssted og utbetaling av honorar til foredragsholdere, må gjøres av 
kurskomiteen selv. 
 
Kurs under utarbeiding:  
Nav i samarbeids med kurskomiteen om et kurs. 
Stephan Mukkaden har ansvaret for jobben rundt foredragsholdere. Det planlegges for 
fysisk kurs høsten 2021. 
 
Utsatt kurs: 
Øyekurs som var planlagt tidligere og utsatt, håper dette kurset kan holdes høsten 
2021. 
 
Kurskomiteenes oppnevnelse, funksjonstid og sammensetning  
Kurskomiteene oppnevnes av fylkesavdelingens årsmøte. Funksjonstiden til det 
enkelte medlem bør være 4 år, og valgene bør ordnes slik at halvparten av komiteen 
står på valg hvert annet år.   
Komiteen skal bestå av minimum 6 medlemmer hvorav minst 3 allmennpraktiserende 
leger. 

De øvrige medlemmer bør være en sykehuslege samt en representant for 
samfunnsmedisin og en for arbeidsmedisin. Kurskomiteens leder bør være 
allmennpraktiserende lege og han/hun bør ha plass i avdelingens styre.   

 

05/03 
 
 

Økonomi status 
 
Ingen kommentarer til punktet i dagens møte.  
 

 



06/03 Årsmøte 2021 
Tilbakemelding på forespørsel til legeforeningen: Årsmøte kan ikke utsettes til oktober 

Hvor, når og i hvilken form skal Årsmøte 2021 avholdes? 

Endret booking på Støtvig hotell til 23.04-24.04.22 for årsmøte 2022 

 

Valget bør være gjort innen 01.07.21. 

Leder foreslår nytt digitalt årsmøte i juni, forslår etter landsstyremøtet. 

 

Foreslå årsmøtet 2021 elektronisk 18.30 08.06.21.  

Sekretær kontakter legeforeningen sentralt for hjelp til å sette opp elektronisk møte slik 

vi hadde det i høst. 

 

Styreleder og nestleder/kasserer informerer styret at de ikke kommer til å stille til 

gjenvalg. 

Leder kontakter valgkomiteen slik de kan begynne arbeidet med nye årsmøtevalgte 

styremedlemmer. 

       

 

07/03 Tilbakemelding fra legeforeningen på kompensasjon ved møter i kommunen 
 
Gjennomgår e-post fra legeforeningen med informasjon om kompensasjon. 
Tilbakemelding fra AF medlem styret, det er til tider vanskelig å søke på forhånd, da en 
del møter ikke er planlagt, men innkallinger kommer på kort varsel. 
 
Flere medlemmer mener dette bør løstes via ØLF og informere om at det ikke er greit 
at Legeforeningen ikke jobber med å finne en bedre løsning for kompensasjon. 
 
Forslag om å lage en sak som går til kommunelegene og lege lederne i kommunen. 
Stile dokumentet til rådmennene og sende det via Østfold legeforening. Espen hjelper 
til å utforme brev, sender dette til Karoline før helgen. 
 

 

08/03 Status Yrkesforeningene 
 
ALM Lise: Ikke noe nytt å komme med. Likelønnsnemda er utsatt pga dødsfall. Skulle 
ha vært i april. 
 
PSL Trygve: Flyttet legekontor fra Ringvoll klinikken til Moss sentrum, Kase klinikken. 
Få hele helse Norge til å forstå at avtalespesialister er spesialisthelsetjeneste. Ikke 
bærekraftig drift. 
Fått en sak inn i stortinget som det ble stemt over i forhold til avtalespesialister, sees 
på som en del av spesialisttjenesten. Foreslår ISF/DRG poeng også for 
avtalespesialister. 
Tenker å trekke seg fra legeforeningen i løpet av kort tid, jobber med å få inn nytt 
styremedlem for PSL. 
 
LSA Espen: Deltar i sitt siste styremøte i dag. Skal bli Fastlege i Sverige fra 
sommeren, skal jobbe en uke i Norge og en uke i Sverige  
Guro Steine Letting, vararepresentant tar over for Espen Storeheier fra neste møte. 
 
NAMF, Ingrid: Ser at det øker voldsomt med søknader. 
Er det mulig å samarbeide mere med allmennlegene om trygdemedisinsk spørsmål på 
Teams? Hvordan nå ut til fastlegene fra Nav på lettes mulig måte? Dette diskuteres i 
dagens møte. 
Leder av kurskomiteen foreslår å opprette møteserie med oppsatte teama – som gir 
poenggivende undervisnings tid. 
Mye usikkerhet på hva man skal skrive i dokumentasjon til NAV, ikke så lett å få hjelp 
med dette, så godt forslag med møteserie. 
 
Britt OF: Godt samarbeid med YLF og OF, som igjen har et godt samarbeid med 

 



fagdirektør. 
Valg til Styret. Britt inne som styremedlem, Lars Magnus som varamedlem. SØ ligger 
lavest i lønn i hele området, dette jobbes det med å få endring på. 
Legeforeningen har gått inn for individuelle lønnsforhandling, som gir store forskjeller. 
Menn tjener mer enn kvinner. 
 
Lars Magnus YLF: Runder med lønn, i YLF. Brukt en del tid på jobb med vårens 
lønnsforhandlinger med streikerett. Pandemien kjennes veldig på Sykehuset. 
 
Årsmøte valgt Mirjam: jobber i Psykiateren i SØ, der sliter de med å få inn 
spesialisert. Ingen søker til ledige stillinger.  
Kommentar fra Namf representant, mangel på psykiatere gir manglende behandling for 
pasienter og lang behandlingstid i Nav. 
 
Årsmøtevalgt Morten: Kreftavdelingen går i gang med vaksinering av kreftpasienten, 
hver pasient vurderes i forhold til kurene for når vaksinering skal foregå. Mye å gjøre 
på poliklinikken. Vanskelig å få ledig timer, færre behandlingsstoler under pandemien. 
Åpningstid er utvidet, men dette er ikke tilstrekkelig. Antall LIS leger skal økes på avd. 
  
Leder Karoline: Tung tid for alle, er spesielt bekymret for fastlegeordningen nå. 
Kolleger er tydelig slitne, de ser ingen tegn til at endringer vil komme som vil kunne snu 
situasjonen. 
 
 

09/03 Valgkamp pakke fra legeforeningen 
 
Håp om å planlegge fysisk møte med lokale politikere, det ser ikke ut til å bli mulig pga 
pandemien. 
 
Noen som har forslag til ideer mot stortingsvalget? 
 

 

10/03 Evt 
 
Invitasjon til webinar om sykehus bygging i Norge, Britt har innlegg. 24.03 fra 14-16, 
Karoline videresender invitasjonen. 
 
Helsefellesskap 
Ny samhandlingsmodell på de ulike nivåer det skal samhandles på. 
Legeforeningen har kommet med info om hva de syns om dette. 
 
Hvordan er det fornuftig å velge inn fastleger til de ulike nivåene? Det bør forankres i 
tillitsvalgsystemet/valgte representanter i lokale samarbeidsutvalg (LSU). Det kan 
gjerne være en praksiskonsulent så lenge fastlegen er valgt inn og ikke betales av 
helseforetaket alene slik praksiskonsulentene blir i annet arbeid som 
praksiskonsulenter. 
 
Karoline sender over dokument fra legeforeningen. 
 

 

Neste styremøte tirsdag 13.04.21 


