
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund 
Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen 
PSL: Trygve Kase 
AF: Lise Anett Nohr 
OF: Britt Fritzmann 
LSA: Espen Storeheier 
YLF: Lars Magnus Aker 
Årsmøtevalgt vara: Jakob Kirkebakk 
Vara Namf: Kristel Gilberg  

Kopi til (forfall merkes med *) 

*Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten A. B. Jacobsen 

*Namf: Ingrid Østbye 
* Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs 
Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen,  

 

 

 

 

Styremøte 19.01.21 – Elektronisk møte Teams, kl. 18.30-20.30 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/21 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent 

 

 

02/21 Godkjenne referat fra møte 08.12.20 
 
Kommentar fra dagens møte: 
Under rundt bordet mangler det notat på sak fra YLF om at tillitsvalgte bør inviteres til 
middag fredag kveld før årsmøteseminar. Dette legges inn i revidert referat. 
 
Revidert referat sendes ut sammen med dagens referat. 

 

03/21 Fastlegeportalen status 

 

Saken diskuteres i dagens styremøte. 

 

04/21 Økonomi status 
 
Ingen kommentarer til punktet i dagens møte.  

 

05/21 Årsmøte 2021 
Hva gjør vi med årsmøtet 2021? 
 
På forespørsel til Støtvig hotell om årsmøtet kan flyttes til august 2021 har vi fått 
følgende svar:  
Vi har dessverre ikke noe ledig i august.  
Det nærmeste vi har ledig er 09.-10. oktober, kan dette være en mulighet for dere?  
August og starten av september har vi bryllup, og siste halvdel av september har vi 
havets festbord.  
 
Helgen 09.10-10.10 er i høstferien, styret er enstemmige i at det ikke er aktuelt å 
gjennomføre årsmøte denne helgen. 
 
I 2020 var det mulig å utsette årsmøtet pga C 
Korona, kan dette gjøres også i år? 
Sekretær undersøker med Støtvig om det er helger sist i oktober som er ledig for 
booking. Svarer Støtvig positivt på at de har ledig kapasitet sendes det forespørsel til 
legeforeningen sentralt med spørsmål om årsmøtet kan utsettes et par mnd. 
 
Fem styremedlemmer er på valg i år. 
Leder 
To årsmøtevalgte representanter 
To årsmøtevalgte vararepresentanter 
 
Yrkesforeningene arrangerer valg på andre tider og leder av Yrkesforeningene blir 

 



styremedlem i Østfold legeforening. Yrkesforeningene velger også vararepresentant til 
styret i ØLF. 
 
Viser det seg at årsmøtet ikke kan utsettes til sist i oktober må vi be om å få 
bestillingen på Støtvig overført til 2022. Det må da sees på alternativ løsning til 
avvikling av årsmøte 2021. 
 
Beslutter i dagens møte at jobben med å få satt tid og sted på årsmøtet fortas pr mail 
og telefon frem mot neste styremøte. 
       

06/21 Status Yrkesforeningene 
 
OLF: Styret for Sykehuset Østfold er utvidet med flere representanter slik at det er 4 
ansatte representanter 
Mere og mer sturent for administrasjon på høyeste hold å kritiser at sykehuset er for 
lite. Kan forhåpentlig tvinge frem raskere utbygging av Kalnes. Det er veldig travelt på 
sykehuset. 
 
YLF: Lars Magnus bifaller kommentar til OF. Mye uro rundt antall pasienter og 
bemanning.  
 
AF: Mye diskusjoner rundt vaksinering som skal utføres av fastlegene.  
 
SLA: Kommet i gang med vaksinering. Organiseringen av vaksinering er ulik i de ulike 
Østfold kommunene. Utfordrende at vaksinen er lite holdbar. Fastlegene skal komme 
langt fram i køen for vaksinering. 
 
Namf: I dag stiller vara Kristel Gilberg, hun er i ny jobb i Forsvaret, stasjonert på 
Rygge. Ellers ingen saker. 
 
Leder: NRK Østfold har stilt spørsmål om vaksine. 

 

07/21 Evt. 
 
Helsefellesskap – samarbeide med Praksiskonsulentene 
Samarbeide for å sikre Fastleger inn på alle nivåer i Helsefellesskap. 
 
Det utarbeides sentrale retningslinjer for å sikre fastleger på alle nivåer. 
De ander lokalforeningen ser ikke for seg at Praksiskonsulentene skal inn i disse 
stillingene. Praksiskonsulenter er betalt av sykehusene og kommunene ønsker ikke 
dette, da det fort kan bli sykehusstemmer på oppgaven. Skal være fastleger som er 
valgt inn.  
Betaling – Trøndelag har gått til fylkesmannen for å sikre lønn for legene som jobber 
for Helsefellesskap.  
Snakk om å kalle inn Praksiskonsulentene til samarbeid med legeforening. Avventer 
vider aktivitet i saken til det foreligger nasjonale retningslinjer. 
Lokale samarbeidsutvalg må velge representanter som ikke er knyttet til sykehusene. 
 
Hilde Skyvulstad har sluttet, Guro Letting Steine har overtatt som 
Samhandlingsoverlege. 
Settes opp som sak på neste styremøte. 
 
 
Søknad praksiskompensasjon – Jens Lind-Larsen 
Inder Østfold kompensere når det er forventet at tillitsvalgte skal delta i møter. 
Det stilles spørsmål ved at Moss kommune ikke betaler for oppgaven. 
 
ØLF sender en e-post til legeforeningen om prinsippsaken rundt at ikke alle kommuner 
dekker praksiskompensasjon når de ber tillitsvalget delta i møter. 
 
Søknad om praksiskompensasjon fra Jens Lind-Larsen innvilges. Leder sender mail til 

 



Lind-Larsens med bekreftelse på søknad.  
 
 
Mail fra Folkeopplysningen for selvmord 
Svar at ØLF ikke kan benyttes som kanal for informasjon. 
Sekretær svarer på innkommen mail.  
 
 
Valgkampanje legeforeningen 
Kommer kampanjepakker sentralt fra legeforeningen. Informasjon om hva de ulike 
partiene tenker om helse. 
 
Lokalforeninger har planlagt ulike arrangementer:  
Akershus har møte med paneldebatt de ulike partiene og publikum, legeforeningen står 
for dette. 
 
Medlemsmøte der lokale politikere inviteres inn og forteller hva man prioriterer 
Tanker om hvordan man kan hjelpe til å fremme helse i valgkampen. 
 
Forslag om aktiviteter i Østfold legeforening:  
Det er ønskelig å få politikerne i Viken til å presse på for å Kalnes blir et større sykehus 
så fort som mulig. 
Mobilisering av politikere i paneldebatt er en god ide. 
Så fort pakka kommer sendes dette videre i styret. 
 
Det er gode samarbeidspartnere i NRK Østfold. Hyggelig å forholde seg til og ønsker å 
fremme saker om helse. 
 
Aksjon: 
Saken settes opp som egen sak på neste styremøte 
Hvordan bruke kampanjepakka? 
 

Neste styremøte tirsdag 09.03.21 


