
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

Årsmøtevalgt Leder: Britt Fritzman 
Årsmøtevalgt nestleder: Mirjam Kilen  
Årsmøtevalgt: Eirik Methlie Hagen 
AF vara: Karl Sigurd Hovland 
YLF: Lars Magnus Aker 
Namf: Ingrid Østbye 
LSA vara: Guro Letting Steine 
Årsmøtevalgt vara – Kasserer: Helene Lyngstad 
 

Kopi til (forfall merkes med *) 

PSL vara: Flora Asadi 
YLF vara: Anders Dyreborg Nielsen 
AF: Jens Lind-Larsen* 
OF: Corinna Maintz* 
Namf vara: Kristel Gilberg 
LSA: Eva Cathrin Lindset* 
PSL: Kristian Bjørgul* 
Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs* 

 

Styremøte 14.12.21 – Elektronisk møte - Teams 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/12 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
På grunn av nye restriksjoner i forbindelse med økt koronasmitte ble dagens møte 
gjort om fra fysisk fremmøte på Beach Club, til elektronisk møte. 
Vi samles for å spise og ha sosialt samvær så fort smittesituasjonene gjør dette 
mulig. 
 

Innkalling og agenda godkjennes. 

 

02/12 Godkjenne referat fra møte 16.11.21 
Referat godkjennes uten kommentarer 
 

 

03/12 Status utbetaling av utestående kontingent 
Britt har vært i kontakt med Legeforeningen sentralt for å høre hva som skal gjøres 
får å få kontingent 2020. Kontingent for 2021 er utbetalt. 

• I forbindelse med saken om Fastlegeportalen var det to styremedlemmer som 
ikke signerte regnskapet for 2020. Via revisor sendes det nå ny forespørsel 
om signering for disse i eget dokument. 

• Etter denne signering skal det da være mulig å utbetale utestående 
kontingent. 

Saken følges opp av leder i ØLF 

 

04/12 Årsmøte 2022 avholdes 23. og 24. april 
 
Det utarbeides eget arbeidsdokument for årsmøte 

 

05/12 Status fra Yrkesforeningene 
 

AF, Lars Magnus Aker: 

Daglige dialogmøter med ledelsen på grunn av bemanning, det er stor mangel på 

sykepleier.  

Hele driften er veldig sårbar. Mye sykdom og karantene for ansatte. 

Må øke kompetansen på natt, da det kommer inn dårlige pasienter hele tiden. 

Det er litt bedre på barneavdelingen, ikke så mange RS pasienter inn. 

Det må sees på lønn for uforutsette vakter. 

Saker det jobbes med: 

• Visittgang 

• Spesialisering 

 

 

LSA, Guro Letting Steine, vara 

Covid19 er altoppslukende nå, er en stor belastning og en stor bekymring i alle 

kommuner. 

 
 
 
 
 
 



Alle samfunnsmedisinere har det veldig travelt. 

 

NAMF, Ingrid Østbye 

Bedriftshelsetjenesten vaksinerer mye. 

NAV merker ikke så mye til pandemien, det er ikke mye Post Covid syndrom 

 

AF, Karl Sigurd Hovland, vara 

Alle allmenn leger har det travelt, de er spesielt smitteutsatt. Det er vanskelig med 

skjerming på arbeidsplassen. Det er ingen oppfølging fra kommunen mot fastleger. 

Kommunen ønsker ikke å gjenåpne smittevernkontor. 

 

Årsmøtevalgt, Eirik Methlie Hagen 

Det er stor bekymring for smitte på fastlegekontorene, utsatt for karantene. 

Mange vakante vakter på legevakten. 

Indre Østfold åpner luftveispoliklinikk igjen. 

 

Årsmøtevalgt, Mirjam Kilen 

Mye de samme utfordringer for fastlegene som de andre styremedlemmene har 

nevnt. 

 

Kasserer, Helene Lyngstad 

Kvinneklinikken er vernet fra de andre avdelinger på sykehuset. Elektiv drift utsettes 

og LIS utdanning utsettes. 

Bekymringsverdig å se på overbelegget på akuttmottaket. 

 

Leder, Britt Fritzman – OF 

Det er mye slitne leger på sykehuset, dårlig tid og manglende oversikt.  

20 tillitsvalgte på møte 

06/12 Status kurskomiteen 

Kurskomiteen er ikke til stede i dagens møte. 

Det er sendt ut invitasjon til øyekurs 04. og 05. februar. 

Gått egen invitasjon til alle allmennleger knyttet til Østfold legeforening via 

legeforeningens portal 

 

 

07/12 Politisk innspill 

Lars Magnus: Aftenposten ønsker å følge ham på en nattevakt på Kalnes. 

Mulig dette må bli en kollega da første nattevakt er natt til juleaften. 

Primært er det for å se hva legen står i. 

 

 

 

08/12 Høringer 

Styret svarer ikke på høringer i fellesskap. Videresender høringer til styrets 

medlemmer, så kan de med særinteresser svare ut. 

 

09/12 EVT 
Det er ønske om å løfte fastlegemangelen til Statsforvalteren. 
Diskuterer i dagens møte hvordan dette kan gjøres. 
 
En tilsynssak er svært krevende og har bidratt til at en lege ikke lenger ønsker å 
jobbe som fastlege. 
Styret diskuterer på generelt grunnlag hvordan man kan bidra inn i denne typen 
saker. Nå det ikke er mulig å klage på vedtak der systemfeil er grunnlag for 
beslutningen. 
 

 



Neste styremøte tirsdag 25.01.22  


