
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

Årsmøtevalgt Leder: Britt Fritzman 
Årsmøtevalgt nestleder: Mirjam Kilen  
AF: Jens Lind-Larsen 
YLF: Lars Magnus Aker 
Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs 

Namf vara: Kristel Gilberg 
OF: Corinna Maintz 
PSL: Kristian Bjørgul 
LSA: Eva Cathrin Lindset 

Kopi til (forfall merkes med *) 

PSL vara: Flora Asadi 
YLF vara: Anders Dyreborg Nielsen 
AF vara: Karl Sigurd Hovland 
LSA: Guro Letting Steine 
Årsmøtevalgt: Eirik Methlie Hagen* 
Namf: Ingrid Østbye* 
Årsmøtevalgt vara – Kasserer: Helene Lyngstad* 
 

 

 

Styremøte 16.11.21 – Kalnes Sykehus rom 03B01.011, Sarpsborg kl. 18.30-20.00 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/11 Godkjenne møteinnkalling og agenda 

Godkjent uten kommentar 
 

02/11 Godkjenne referat fra møte 12.10.21 
Godkjent med endringer innsendt av Guro Letting Steine. 
 
Revidert referat sendes ut sammen med dette referat. 
 

 

03/11 Signere dokument sittende styre 
Regnskapsbyrå Vigres sender ut elektronisk dokument til signering til alle 
styremedlemmer og kasserere. 
 
Når signering er utført vil Vigres sørge for å sende dokumentet for endring av 
styresammensetning til Brønnøysund. 

 

04/11 Manglende utbetaling av kontingent 
Det viser seg at det ikke er utbetalt kontingent til ØLF for 2020 med bakgrunn i 
manglende signert regnskap for 2019. 
 
Ved undersøkelse er det to personer som ikke har godkjent regnskap for 2019, dette 
pga uregelmessigheter rundt Fastlegeportalen. 
Det er nå ikke mulig å legge til disse to signaturene, det er tidsbegrensing på 
signering. 

 

05/11 Årsmøte 2021 
 

Det er utarbeidet eget arbeidsdokument for aktiviteter rundt årsmøteseminar 2022 

 
 
 
 
 
 

06/11 Status Yrkesforeningene 

 

YLF, Lars Magnus Aker  

Kommer rett fra Specter konferanse på Gardemoen 

Oppland legeforening – Tema det gode legeliv, hvordan orke å stå i jobben. 

Pasientmøtene og muligheten til å være med å gi god folkehelse. 

Status SØ:  

• Akuttmottaket er overfylt  

• Tillitsvalgs møte på sykehuset – elementære opplæring 08.12. 

• Beleggsprosent ved SØ på godt over 100 prosent, hvor kostbart er dette? 

• Ingen buffer ved alvorlige sykdommer 

 

 

 



Årsmøte valgt, Mirjam Kilen 

Ikke noe spesielt å melde om.   

 

AF Jens Lind-Larsen 

Landsrådsmøte avholdt: 

Et viktig tema: Hvordan overdra praksis når man ikke klarer å få solgt. 

 

Har ambisjon om å samle alle tillitsvalgte i Østfold. 

Moss har lagt ned smittevernpoliklinikken 

 

LSA, Eva 

Korona og fastlegekrisen preger hverdagen 

Generell bekymring i hele Østfold i forhold til fastlegekrisen, tverrfaglig diskusjon i 

hele Østfold om situasjonene. 

 

Leder ØLF/OF, Britt Fritzman 

Støtter Corinna og Lars Magnus i deres innspill fra sykehuset Østfold 

 

NAMF, Kristel 

Vanskelig å rekruttere Arbeidsmedisinere i Østfold 

 

PSL, Kristian Bjørgul 

Var på konferanse / høstmøte i Bergen 

Helprivate sogner også til PSL, ikke bare de med avtale med HSØ 

 

OF, Corinna Maintz 

Sykehuset er veldig fult. 

Høyt sykefravær blant ansatte  

Statistisk logganalyse kjøpt av Helse Sørøst. 

Akuttmottaket bygges ut og det bygges ny bunker til MR 4. 

 

 

07/10 Status kurskomiteen v/leder Ivar Udnæs 

Første kurs på lenge avholdt i begynnelsen av november.  

NAV kurs med 25 påmeldte og 5 personer fra NAV 

 

Planer for Vårsemester 2022 er å gjennomføre to kurs 

04. og 5. febr. Øyekurs 

29. og 30 april Diabetes og overvekts kurs 

 

 

08/10 Avvikling av julemøte Østfold legeforening 14.12.21 
 
Foreslår at julemøtet avholdes på eksternt lokale med bestilt mat da planlagte private 

arrangement måtte avlyses. 

 

Sekretær booker plass til oss på Beach Club, Storgata 5, Fredrikstad 

Som tidligere inviteres alle som innehar verv i ØLF til dette møtet. 

Starter med kort styremøte fra kl. 18.30 til ca 20.00 – styremedlemmer 

Ca kl. 20 kommer inviterte og vi spiser sammen. 

 

 EVT. 
 
Møter våren 2022 
 

 



Tirsdag 25.01 
Tirsdag 01.03 
Tirsdag 05.04 
Årsmøte 
Tirsdag 24.05 sommermøte 
 
 
Delegater til landsstyremøte i Stavanger 31.05-02.06.22 

1. Britt  
2. Miriam 
3. Eva 

 
 
Lars Magnus evt. 
Diskusjon sak fra Moss der ordførere snakker om å dra til helseminister for å 
informere om situasjonen rundt legedekning / Fastlegekrisen. 
Hvem bør ut og informere om fastlegekrisen? 
Hva er problemet? 
Hvordan komme ut med informasjon uten negativ vinkling? 
Bør leder av ØLF fronte media? 
 
Fast punkt på agenda hvert møte: Politisk innspill. 
Viktig at det ikke blir diskusjon om et todelt helsevesen.  
 

Neste styremøte tirsdag 14.12.21 


