
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

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

AF: Jens Lind-Larsen 
OF: Britt Fritzman 
LSA: Eva Cathrin Lindset 
YLF: Lars Magnus Aker 
Namf: Ingrid Østbye 
Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen,  

 
Deltakere fra påtroppende styre: 
Årsmøtevalgt: Eirik Methlie Hagen 
 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Årsmøtevalgt vara: Jakob Kirkebakk 

Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs* 

PSL: Kristian Bjørgul* 

Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen* 
 

 

 

 

Styremøte 26.08.21 – Quality Hotell, Sarpsborg kl. 18.30-21.00 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/08 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent uten kommentar 
 

 

02/08 Godkjenne referat fra møte 25.05.21 
Godkjennes 

 

03/08 Status kurskomiteen 

Etter styremøte sendte leder av kurskomite følgende oppdatering: 
Emnekurs i Trygdemedisin er planlagt 5-6.11. 
Det er godkjent til spesialiteten i allmennmedisin tellende 17 timer. Kursprogrammet og 
invitasjonen er sendt til Kurs Oslo, DNLF, og kurset ligger uten på kurssidene for 
påmelding.  
Således skal alt være klart for kurs på Quality hotell 5-6.11. 
 
Kurs Oslo vil da ta imot påmelding, kreve inn kursavgift, stå for evt. purringer og 
utstede kursbevis. 
De vil oversende kursregnskap til ØLF/kurskomiteen. Dette vil gjøres for hvert kurs og 
nok også et årsregnskap. 
Dette er en tjeneste som DNLF gir oss og er kostnadsfritt. Jeg har vært i kontakt med 
Lisbeth på regnskap som er orientert om dette. 
Hvis dere ønsker med info rundt kurset, ta gjerne kontakt med meg. 
Stephan Mukaden organiserer kurset for NAV. 
 
Det er ikke sendt mail om kurset til allmennleger i Østfold, påtroppende leder 
undersøker om dette er planlagt evt. hvordan dette kan gjøres. 
 

 

04/08 Økonomi status 
Ingen informasjon på dette punktet i dagens møte. 
Kasserer i nytt styre velges i neste møte. Oppgaver vil deretter overføres fra 
nåværende til ny kasserer. 
 

 

05/08 Årsmøte 2021 
Oppsummering årsmøte avholdt elektronisk 08.06.21 

21 personer deltok i møtet. 

Valg ble gjennomført uten kommentarer på innstillinger fra valgkomiteen. 

 

Støtvig hotell er booket for årsmøteseminar 23. og 24. april 2022. 

 

 



06/08 Status Yrkesforeningene 
Hele Gruppen diskuterer forholdet for leger i kommunehelsetjeneste, allmennleger og 
sykehus. 
Mangel på tilstrekkelig fagpersoner på alle områder er en utfordring og bør behandles 
videre som tema i foreningen. 
 
LSA Eva Cathrin Lindset:  
Ingen aktivitet i foreningen i det siste. 
Mye Korona, smitte og smittesporing. 
Halden har 2 kommuneoverlegestillinger. 
 
OF Britt Fritzman:  
Med bakgrunn i et tragisk dødsfall hos SØ lege, diskuteres det om man skal be leger 
gå gjennom sine livsforsikringer.  
Livsforsikring gjennom Legeforeningen er en privat tilleggsforsikring, som 
medlemmene i legeforeningen aktivt må tegne. 
 
YLF Lars Magnus Aker: 
Intens innspurt med lønnsforhandlinger før sommeren, ikke veldig fornøyd med 
oppgjøret. 
Nye LIS inn på sykehuset akkurat nå. 
Ønsker å få startet opp med interne tillitsvalgtkurs på sykehuset for å gi opplæring til de 
nye som har startet i det siste. 
 
AF Jens Lind-Larsen 
Dårlig med rekruttering til ledige Fastlegestillinger 
 
For Østfold er følgende valgt inn til landsråd:  

Jens Lind-Larsen er valgt til første landsråd 
Hanne Tolfsen er andre landsråd 
Carl Sigurd Hovland er tredje landsråd. 
 
Bystyret i Moss, kommuneoverlegen og kommunaldirektøren er blitt enig om å opprette 
2 ALIS stillinger 
Det er 1,5 kommuneoverleger Moss. 
 
Jens har et 6 mnd vikariat, som Seniorrådgiver, i Statens helsetilsyn 40%  
Jobber med tilsynssaker som gjelder fastleger. 
 
Ønsker fortsatt fokus på Fastlegekrisen. 
 

Påtroppende årsmøtevalgt Eirik Methlie Hagen  

Svært vanskelig å få ansatte til fastlegehjemler i Indre Østfold, det er en reel krise. 
For tiden er det 4 ubesatte fastlegehjemler, og det er enda en lege på vei ut av sin 
praksis.  
3. gang utlysning på stilling i Spydeberg. 
 
 
Leder ØLF, Karoline Lund  / Vara AF Hanne Tolfsen. 
Karoline og Hanne jobber i samme praksis i Fredrikstad. 
Det er også vanskelig å få leger til ledige Fastlegepraksiser i Fredrikstad. 
For tiden er det Gravid lege som har gått i permisjon som det ikke er mulig å finne vikar 
etter. Kommunen har avtale med Volvat, men de ønsker ikke «vanskelige» pasienter. 
Karoline har gått inn for å hjelpe en dag i uken, men dette er absolutt ikke nok for å 
ivareta pasienten i praksisen. 
Vanskelig situasjon når Praksiser står uten fastlege. 
 
Namf Ingrid Lene Østby 
Mye bedre samarbeid blant medlemmene. 
Arbeidsrettet rehabilitering mot Nav, Stamina - jobber i tverrfaglig team. 

 



Pasienten får avslag på Sunnaas og Jeløya. 
Nav har utfordring med at mange pasienter ikke får dokumentasjon de trenger for å 
komme videre i systemet, pga legemangel. 
 
Forslag etter diskusjon i dagens møte: 
Kontakt med media for å få hjelp til vinkling av problematikken. 
 

07/08 Endre opplysning om styremedlemmer ØLF i Brønnøysundregisteret 
Etter konstitueringen av nytt styre 07.09. utarbeides den en oversikt over nytt styre. 
Må inneholde Navn og Fødselsnummer på alle medlemmer av nytt styre. 

 

08/08 Styremøter høsten 2021 

Dato for møter – første møte i september konstitueres nytt styre. 
Valg av nestleder og kasserer 
Hvor skal møtene avholdes? Årlig sammenkomst for de som har innehatt verv i 
forening – hvordan gjennomføre dette?  
 

07.09 – Konstituere nytt styre 

12.10 

16.11 

14.12 evt. hos Karoline 

 

 

09/08 Mail fra NAMS om støtte til gjennomføring av konferanse i Trondheim i 
september. 
 
Styret beslutter ikke å støtte, sekretær svarer om mail om dette. 

 

10/08 Evt 
 
Jobbe videre med formalisering av økonom til de ulike Yrkesforeningene. – settes på 
agenda til neset møte. 
 

 

Neste styremøte tirsdag 07.09.21 


