
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

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

Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen 
PSL: Trygve Kase 
AF: Lise Anett Nohr 
OF: Britt Fritzmann 
LSA: Guro Letting Steine 
YLF: Lars Magnus Aker 
Vara Namf: Kristel Gilberg 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen,  

Årsmøtevalgt vara: Jakob Kirkebakk 

Namf: Ingrid Østbye* 

Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs* 

 

 

Styremøte 13.04.21 – Elektronisk møte Teams, kl. 18.30-20.30 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/04 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent uten kommentar 

 

 

02/04 Godkjenne referat fra møte 09.03.21 
Godkjent  
 
PSL v/Trygve Kase ber om en presisering under punkt 08/03 Status Yrkesforeningene 
– PSL Trygve Kase skives denne setningen om: 
Få Helsenorge til å forstå at avtalespesialister er spesialisthelsetjeneste. Ikke 
bærekraftig drift 
 
Det må presiseres at det dreier seg om helseorge(helsevesenet) ikke institusjonene 
Helsenorge. 
 
Referatet rettes opp og sendes ut sammen med dagnes referat for kvalitetssikring av 
styremedlemmene. 
 

 

03/04 Status kurskomiteen 

Kurskomiteen delta ikke i dagens møte, en har sendt skriftlig oppdatering. 

«Kurskomiteen har intet nytt å melde. Ingen kursaktivitet grunnet pandemien, men har 

kurs klar». 

 

 

04/04 Økonomi status 
Ikke noe spesielt på økonomi. 
 
I dagens styremøte forespørres det om det er honorar for fremmøte / deltakelse på 
styremøter. Da styremøtene ble avholdt på Kalnes ble det gitt kr 1000 som et 
engangsbeløp for kjøring og parkering. 
 
I dagens styremøte besluttes det enstemmig at oppmøte på over 50% av periodens 
styremøter honoreres med kr 1000,- for alle styremedlemmer. 
 

 

05/04 Årsmøte 2021 
Avholdes tirsdag 08.06.21 kl. 18.30-20.30 
 
Det sendes ut felles mail til alle medlemmer i Østfold legeforening med informasjon om 

årsmøte må sendes 27.04.21. 

• Sekretær utformer tekst til fellesmail 

• Gjennomgås av leder og nestleder før den sendes ut. 

 

 



Alle Yrkesforeningene skriver Årsmeldingen og sender til 

ostfoldlegeforeninge@gmail.com så fort som mulig, så årsmelding for ØLF kan settes 

sammen. 

SISTE FRIST ER 14.05.21 

 

Minner om at dette gjelder årsmelding for 2020. Årsmeldingen for årsmøtet vi avholdt i 

november 2020, var for 2019. 

 

Årsmelding for ØLF må være ferdigstilt og publiseres på nettsider og Facebook 

18.05.21 

 

Valgkomiteen har startet jobben sin. 

Foreningens sekretær har vært i kontakt med kurskomiteen og uttrykt bekymring for 

kontinuiteten i styret om veldig mange styremedlemmer skiftes ut i neste periode. 

Valgkomiteen har meldt tilbake at de tar dette til etterretning.  

Dagens leder Karoline Lund har sagt seg villig til å fortsette som ordinært årsmøtevalgt 

styremedlem uten oppgaver som nestleder eller kasserer. 

 

I dagens møte diskuteres prisene Årets Østfoldlege og Hederspris. 

• Årets Østfoldlege legen utsettes til neste års fysiske møte. 

• Styremedlem har fått forespørsel angående nominasjon til årets Østfoldlege. 

Vedkommende som har forslag til nominasjon bes sende inn dette til 

Ostfoldlegeforeninge@gmail.com, sekretær vil opprette en liste over forslag, 

som da tas opp til nominasjonen i 2022. 

• Hederspris er en pris som deles ut med ujevne mellomrom, arrangør av neste 

årsmøte må vurdere dette for 2022. 

 

Dirigent årsmøte: 

• Dagens styre er enstemmige om at Svein Rønsen igjen i år forespørres om å 

ha denne rollen 

• Sekretær sender mail til Rønsen med forespørsel. 

 

Regnskap: 

• Kasserer etterspør Regnskap fra regnskapsfører 

• I regnskapet ligger tap på kr 50.000,- for Fastlegeportalen, dette må informeres 

om i årsmøtet. 

• Leder skriver forslag til kort utkast til informasjon, notatet sendes 

styremedlemmene for hjelp til presisering. 

• Leder tar informasjonen om Fastlegeportalen og tapet, før kasserer går 

gjennom regnskapet. 

 

Landsmøtet:  

Lars Magnus: 

Valg på landsrådsmøte i juni – leger i Norge (Facebook gruppe), her kommer det frem 

at det jobbes med å få inn ny President i Legeforeningene. 

Kandidat er Bjørk Bakke, fastlege i Lakselv. 

Har ikke oversikt over hvilke andre som stiller til som kandidat til President vervet. 

 

06/04 Status Yrkesforeningene 
 
LSA Guro Letting Steine: Espen Storeheier har flyttet til Sverige. Eva Cathrin Lindset 
blir sannsynligvis ny leder av LSA, med Guro Letting Steine som vara. 
Eva Cathrin settes opp som styremedlem i ØLF fra neste møte. 
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Ny beredskapsordning for kommuneleger er kommet på plass. 
 
OF Britt Fritzmann:  
Sykehuset legger ned DPS akutt som har ligget på Kalnes, avdelingen skal til Moss. 
Omstillingsprosess for avdelingens leger, ikke ofte det er denne typen 
omstillingsprosesser i SØ. 
Blir større utfordring for primærleger å få lagt inn pasienter i DPS akutt, 10 senger i dag 
som nå fordeles med 6 senger til DPS akutt og 4 senger til PAM. 
 
For å få flere poliklinikkrom på Kalnes, flyttes legene ut av kontorer for å få plass til 
pasientbehandling. 
 
Nytt administrasjonsbygg på Kalnes blir antakeligvis innflytting i mai. 
 
Hatt foredrag om sykehusbygg 
 
Lønnsforhandlingskurs for leger. 
 
 
YLF Lars Magnus Aker: 
Mye personalsaker 
Forberedelser til lønnsforhandlinger, er optimistisk i forhold til forhandlingene 
 
 
AF Lise Nohr: 
Jobber med å holde hodet over vannet. 
Engasjement stor på fastlønn for legevakt, får fast time honorar. 
Interessant å se om antall pasienter som oppsøker legevakt endret seg? 
 
 
PSL Trygve Kase:  
Holder på med sin arvtaker til praksis, i en senior/junior avtale. 
Trygve slutter sannsynligvis i sin praksis i løpet av året, ny ansatt begynner ca. 01. juni. 
 
Noen nye spesialiststillinger i 2020 
 
HOD anbefaler økning av private spesialister, HSØ følger ikke opp på disse 
anbefalingene. 
 
Kommentar fra LSA styrerepresentant som jobber i Fredrikstad kommune: 
Fredrikstad kommune sendte brev til HSØ med informasjon om mangel på 
kompetanse på hudlegespesialist. Etter innspillet ble det opprette ny spesialist 
hjemmel på hudlege. 
 
Diskusjon mellom OF og PSL representant om hvordan balansere private spesialister 
og beholde spesialister i Sykehuset Østfold. 
 
 
Namf Kristel Gilberg 
Kristel jobber for tiden i forsvaret 
Aktivitet er på vei opp igjen i bedriftshelsetjenesten etter et år med mye avlysninger. 
 
 
Årsmøtevalgt Morten Bruun Jacobsen:  
Prøveprosjekt for digital hjemme oppfølging pågår, skal evalueres etter sommeren om 
det skal gjøres innkjøpe av programvarer. Har et lett brukergrensesnitt der pasientene 
rapporterer inn div plager. 
Har vært en del skepsis blant sykehuslegene om dette gjøre at man overtar oppgaver 
fra fastlegene. 



 
 
Årsmøtevalgt Miriam Kilen: 
Poliklinikk DPS Halden, to innleide psykiatere, ingen fast ansatte psykiatere. 
Miriam holder for tiden på med opplæring av Ungarsk lege som aldri har jobbet i Norge 
tidligere og ikke kjenner til Norske systemet.  
 
Ledig vikariat som kommuneoverlege i Aremark. De to som i dag innehar prosentvise 
hjemler har satt disse til disposisjon i et år, for å få inn gode søkerkandidater til 
kommunelegestillingen. 
 

07/04 Valgkamp pakke fra legeforeningen 
 
Påvirkning av befolkning kan gjøres, litt vanskeligere å påvirke politikerne. 
 
Kommer videosnutter på Facebook, hvem ser dem og hvem påvirkes av dette? 
Bidrar dette til at politikerne får mere tanker for helse? 
 
Aller viktigstige sak for foretakstillitsvalgt vil Britt informere om for lite sykehus. 
Melder dette som sak til Arendalsuka. 
 
Hvordan gå frem for å profiler i lokalpressen og de største lokalavisene? 
 

 

08/04 Evt 
 
Planer for møter frem til sommeren. 
Styret ønsker et oppsummerende møte etter årsmøtet med fysisk tilstedeværelse om 
dette er mulig, blir hos Karoline mandag 14.06, nærmere innkalling med tidspunkt og 
agenda vil bli sendt ut ca. en uke før møtedato.  
 
Fastlegeportalen 
Det kom mail tilbake med beklagelse på feilsending av mail.  
 

 

Neste styremøte tirsdag 25.05.21 


