
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

Årsmøtevalgt Leder: Britt Fritzman 
Årsmøtevalgt nestleder: Mirjam Kilen  
Årsmøtevalgt: Eirik Methlie Hagen 
AF: Jens Lind-Larsen 
YLF: Lars Magnus Aker 
Namf: Ingrid Østbye 
Årsmøtevalgt vara – Kasserer: Helene Lyngstad 
LSA: Guro Letting Steine 
Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs 

 

Kopi til (forfall merkes med *) 

OF: Corinna Maintz* 
PSL: Kristian Bjørgul* 
PSL vara: Flora Asadi 
LSA: Eva Cathrin Lindset* 
Namf vara: Kristel Gilberg 
YLF vara: Anders Dyreborg Nielsen 
Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen 

AF vara: Karl Sigurd Hovland 

 

 

Styremøte 12.10.21 – Kalnes Sykehus rom 03B01.011, Sarpsborg kl. 18.30-21.00 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/10 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent uten kommentar 
 
Presentasjon av alle deltakere i dagens møte. 
 

 

02/10 Godkjenne referat fra møte 26.08.21 
Revidert referat godkjennes uten kommentar. 
 

 

03/10 Konstituering nytt styre 
 
Leder Britt Fritzman ble valgt av årsmøtet 
Styret må på konstituerende møte velge vervene Nestleder, kasserer og 
nettansvarlig. 
Dette gjøres i dagens møte med følgende resultat: 
 

• Verv Nestleder – Mirjam Kilen 

• Verv Kasserer – Helene Lyngstad 

• Ansvarlig ØLF nettsider – Jens Lind-Larsen 

 

Det utarbeides dokument etter konstituering av styret som signeres og sendes til 
Legeforeningene. 
 
Styret ser da slik ut: 

Britt Fritzman Leder Årsmøtevalgt leder fritzman.britt@gmail.com 

Mirjam Kilen Nestleder Årsmøtevalgt styremedlem mirjam_kilen@hotmail.com 

Eirik Methlie 
Hagen 

 Årsmøtevalgt styremedlem eirikmhagen@gmail.com 

Kristian Bjørgul  Privatpraktiserende spesialister 
Landsforening– PSL 

krisbjorgul@gmail.com 

Corinna Maintz  Overlegeforeningen - OF Corinna.Maintz@so-hf.no 
 

Lars Magnus 
Aker 

 Yngre legers forening - YLF lars.magnus.aker@so-hf.no 

Ingrid Lene 
Østbye 

 Norsk arbeidsmedisinsk forening – 
NAMF 

ingridlene@hotmail.com 
 

Jens Lind-Larsen  Allmennlegeforeningen - AF jens.lindlarsen@gmail.com 

Eva Cathrin 
Lindset 

 Leger i 
Samfunnsmedisinskforening-LSA 

eva@lindset.no 

Helene Lyngstad Kasserer Årsmøtevalgt varamedlem helene.lyngstad@so-hf.no 
helene.lyngstad@gmail.com 

 
Jens Lind-Larsen hjelper til med å få inn navn på styremedlemmer i Brønnøysund 
registeret. For å få til dette må alle melde inn personnummer. Sekretær ber om dette i 

 



epost til de styremedlemmene dette gjelder. 
 

04/10 Årsmøte 2021 
Støtvig hotell er booket for årsmøteseminar 23. og 24. april 2022. 

• Agenda/program for helgen 

• Påbegynne arbeidet med agenda og foredragsholdere 

 

Som det har vært gjort ved foregående årsmøteseminar planlegging utarbeides det 

eget arbeidsdokument. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 

05/10 Avklaringer på hvordan jobbe videre med sak fra forrige styremøte punkt 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. 
 
Dette punktet ble diskutert under tema til årsmøteseminar. 
 

 

06/10 Status Yrkesforeningene 

 

YLF, Lars Magnus Aker  

• Behov for å starte opp fellesmøte med OF. 

• Gjenstår mye opplæring av nye tillitsvalget. 

• Flere avdelinger har utfordringer – går i stor grad på tilrettelegging og mye 
overtid pga for lite ansatte. 

• Nasjonale utfordringer – Eierskapet til spesialiseringsforskriften og 

spesialiseringsløpet må jobbes med. 

 

Årsmøtevalgt Vara, Helene Lyngstad 

Jobber på Kvinneklinikken. 

Supplerer informasjon fra Lars Magnus om at det er store utfordringer når det gjelder 

å holde på ansatte på flere avdelinger ved SØ. 

Flere møter planlagt i nærmeste fremtid i forhold til disse utfordringene. 

 

Årsmøte valgt, Mirjam Kilen 

Er tilbake i fastlege praksis. Har permisjon fra kommuneoverlegejobb. 

Kun fastlege for tiden. 

   

Namf, Ingrid Østbye 

Mye påvirkning av drapet på NAV kontoret i Bergen 

Ansatte og Fastleger er frustrerte. 

 

Mye fungerer bra. Bedriftshelsetjenesten arbeidsmedisiner trenger noe mere variert 

arbeidshverdag. 

Fastlegene ønsker at Nav skal være mere synlige. Besøk fra NAV legene ut på 

legekontorene, dette er tidkrevende, men et viktig tiltak. Det er 10 rådgivende leger 

fra Hurdal til Hvaler. 

 

Årsmøtevalgt Eirik Methlie Hagen 

Trives veldig godt i allmenn praksis 

Sitter i Samarbeidsutvalg indre Østfold 

På kommunalt nivå er det ganske utfordrende for Indre Østfold, over 2000 pasienter i 

 



har ikke fastlege 

Det utlyses nå 8 / 2 modell for å dekke legestillinger – diskuterer med tillitsvalgte 

hvilken modell som er den rette for å få fastleger ansatt. For tiden brukes det 

240 000 pr mnd. til vikar utgifter. 

 

AF Jens Lind-Larsen 

AF har Årsmøte neste uke 

Hanne Tolfsen 2. landsråd er ute for en lengre periode. 3. Landsråd Karl Sigurd 

Hovland rykker opp som 2. landsråd og fast vara til ØLF styre. Det sendes epost til 

Hovland med informasjon om dette. 

 

Bystyre vedtak i Moss om å opprette to fastlønnede ALIS stillinger. Fastlege ansatt 

som 20% praksiskonsulent dette for å sikre bedre kommunikasjon mellom private 

leger og kommunens helsetjenester. 

 

Jobber 2 dager i uken i Helsetilsynet. 

 

LSA, Vara Guro Letting Steine 

Kommunelegene har hatt tidenes opptur under Korona pandemien. 

Hva skal man bruke denne rollen til nå? 

Medisinsk faglig rådgivning til hele kommunen. 

Ønsker effekt på systemnivå for å få kommunene til å ta gode valg. 

En del kommuner har hatt beredskapsavtale under pandemien, hvordan gjøres dette 

videre. 

 

Er 50% samhandlingssjef for kommunene i Østfold i forhold til Fastlegeordningene. 

Vikariat er det neste ikke mulig å få dekket Stud.med med lisens og studenter tar 

ikke vikarjobbene 

 

Norsk allmenn praktikker studie - 

https://bjgp.org/content/early/2021/10/04/BJGP.2021.0340 
 

 

Leder ØLF/OF, Britt Fritzman 

Nevner i alle sammenhenger at sykehuset Østfold er for lite. Når skal det bygges ut? 

Det bygges et eget bygg for MR, da det ikke er plass til dette inne på sykehuset. 

Skal bygges akuttmottak. 

Det leies administrasjons bygg. 

Planlegger Kreft senter med stråling. 

• Presser på for å få til utbygging, kan ikke stå i kø og vente på ferdigstilling av 

andre planlagte sykehus i regionene 

 

Slagbil som har vært ute og hentet slagpasienter, for å begrense skader. 

Planlagt Legebil med anestesilege for å hente pasienter inn til sykehuset, 

luftambulansen finansierer dette. Blir ikke Legebil likevel da dette er konkurrerende 

virksomhet med luftambulansen. 

 

Finnes ikke etablert system for tilbakemelding på dårlige/sene svar fra 

Helseforetakene til fastlegene og pasientene. 

 

Fastlegene melde inn saker til SUF, legene i sykehuset er lite kjent med dette. På 

sykehuset er dette et ledelsesverktøy.  

https://bjgp.org/content/early/2021/10/04/BJGP.2021.0340


 

07/10 Status kurskomiteen 

 

Klinisk emnekurs i Trygdemedisin 05. og 06. november 

Litt treg påmelding. Det er sendt ut påminning via Legeforeningens portal til 

medlemmer i Østfold legeforening. 

 

• Øyekurs kommer sannsynlig i februar 

• Kurs i Hudsykdommer, sannsynligvis i mai, her er Guttorm Guleng tenkt som 

foreleser 

 

Håper på et kurs høsten 2022, tema ennå ikke planlagt. 

 

Resertifisering skal kunne gjennomføres i Østfold, dette er kurskomiteens policy. 

 

Kurs i Akuttmedisin arrangeres ikke av kurskomiteen, det er for mange andre 

tilbydere av denne typen kurs. Dette har tidligere vært arrangert av Sykehuset Østfold 

med hjelp av praksiskonsulentene. 

 

Samarbeidet med legeforeningen rundt kurs arrangement fungerer bra. 

 

 

08/10 Evt 
 
Det er planlagt følgende styremøter i 2021: 

16.11 

14.12 evt. hos Karoline. Sekretær kontakter Karoline for å gjøre avtale om 

arrangementet. 

 
YLF representant: 

Skal man gå ut i samlet tropp for å informere om systemsvikt når det ikke er mulig å 

for innbyggere å få tak i fastlege? 

• Det må presenteres en løsning når dette kommuniseres ut. 

• Hvilke grep har Legeforeningen tenkt å ta? 

 

I møter rundt konflikter som omhandler sykemeldinger av kollegaer er det vanskelig 
for medlemmene å forstå at tillitsvalgt ikke kan uttale seg.  
Dialogmøter må tas på fastlegekontoret. 
 
I hvor stor grad har arbeidsgiver gjort det som er mulig. 
Sykemelding er mye mer utfordrende på Sykehuset enn tidligere. 
 
Namf representant undersøker hvilke bedrifter i fylket som er gode på IA 
 
Leder ØLF: 
Årsmelding for 2021 må leveres tidlig i januar. 
Er det en årsmelding som i senere tid vil bli lest er det sannsynligvis meldingene for 
2020 og 2021 med bakgrunn i pandemien. 
 
Skal vi inkludere legene i Vestby? – hvordan får vi med disse i ØLF? 

• Denne gruppen har hørt til nedslagsfeltet til Ahus tidligere. 

• Det må undersøkes om de er interessert i å være en del av ØLF. 

 

 

 
 
 
 
 
Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Østbye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leder kurskomiteen: 

Trenger å få et dokument med vedtak om å oppheve organisasjonsnummer for 

Kurskomiteen. 

Mener dette dokumentet ble utarbeidet for noen år siden. Sekretær sjekker i eldre 

dokumenter og sender dette til regnskapsførere og leder for kurskomiteen 

 

 
 
 
Sekretær 

Neste styremøte tirsdag 16.11.21 – på Kalnes. 


