
 
 
 
 
 
 

 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Vibeke Wankel, PSL vara 

Kristel Gilberg, Namf 

Ann Karin Rime, OF 

 

Ivar Udnæs, leder kurskomiteen 

Benny Adelved, kurskomiteen 

 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt* 

Trygve Kase, PSL – Nestleder* 

Lise Storhaug, LSA* 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara* 

Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara* 

Robert Magnusson, AF* 

Kristin K. Utne, YLF* 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt* 

 

Styremøte 14.02.17 
Kl. 18.00 Sykehuset Østfold, Kalnes  
 

 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/02 Godkjenne innkalling og agenda 
Godkjennes 
 

 

02/02 Godkjenne referat fra 01.12.16 
Godkjennes 
 

 

03/02 Årsmøteseminar april 2017 
Status lørdag – Programmet er lagt 
Status søndag – Programmet er nesten ferdig 
Status Årets Østfoldlege – saken ble ikke tatt opp på dagens møte. 
Årsmelding fra yrkesforeningene – må sendes til leder innen ……. 
Antall påmeldte og hvem det er nå – Går gjennom listen over påmeldte på 
dagens møte. Det er totalt 42 påmeldte ved møtets slutt. 
Intensivere reklame og informasjon til kollegaer om årsmøteseminar 
Underholdning – Fått forespørsel fra Halden Storband om spilling – 
fremmøtte styremedlemmer synes ikke det skal prioriteres. 
 

 

04/02 Landsstyremøte og høringer 
På årets Landsstyre ønsker Østfold å nominere Siri Brelin som deltaker i 
«Rådet for legeetikk» 
 

Høringer:. 

Leser raskt gjennom en del overskrifter på høringene, men blir enig om ikke 
å svare ut for ØLF 

 
 

05/02 Evaluering av ØLF aktiviteter opp mott nytt sykehus i Østfold  



Saken utsettes til neste møte 

06/02 EVT 

Runde rundt bordet: 
OL v/ Anne-Karin Rimen 
Vanskelig å få legene til å engasjere seg foreningen 

 
NAMF v/Kristel Gilberg 
Ordningen med bedriftshelsetjeneste diskutert, sendt ut spørreundersøkelse 
til brukerne, lite svarprosent.  
Det ser imidlertid ut til at ordningen fortsetter som nå.  
Vanskelig å engasjere Namf legen i Østfold, legene jobber i konkurrerende 
virksomheter og snakker dermed lite sammen 
Det er 17 medlemmer i NAMF i Østfold. 

 
Kurskomiteen v/Ivar Udnæs og Benny Adelved 

Det arrangeres Pediatrikurs i mai. 
Tenker å endre organiseringen av temakurs – mere interaktiv organisering i 
forhold til deltakerne, som må lese seg opp på tema på forhånd. 
Datoen legges ut så fort som mulig. 
 
OL/YLF  
Arrangere Trinnkurs - Søker garanti fra ØLF for egenandel 495,- / Søker 
også Legeforeningen sentralt om støtte, slik det har blitt gjort tidligere. 
ØLF vedtar å gi garanti på kr 10.000,- 
Programmet er ikke lagt ennå – det jobbes med dette. 
 
Diskuterer om å ta noen styrermøter i kl 17.00 for å kunne dra rett fra jobb, 
og komme tidligere hjem fra møtet.  
 
Leder Jens Lind Larsen informerer 

Ledersamling: 

Finansiering for fastlegeordning. 
Legeerklæringer ved fravær fra videregående skole 
Nye e-helseløsninger  
Treffer ledere fra andre lokalforeninger 
 
Medlemsmøte til høsten: 
Diskuterer ikke tid og sted, men det er kommet inn forslag til tema. 
Lise Storhaug foreslår å invitere Steinar Krokstad: Hunt forskningssenter 
 
 

 

 
 


