
Referat styremøte Østfold legeforening 

08.06.17 kl. 18.00 

Kambo gård 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, Årsmøtevalgt 2017-2019: Kristin Karstad, Vara 

PSL: Vibeke Dons Wankel, Årsmøtevalgt 2015-2017: Espen Storeheier, Kurskomite: Benny Adelved, 

Kurskomite: Marte Nordrum, OF: Anne Karin Rime, Årsmøtevalgt vara: Mirjam Kilen, Vara NAMF: 

Tone Eriksen, AF: Robert Magnusson 

 

Fraværende: 
Lise Storhaug, Christian Nyquist, Ivar Udnæs, Morten Kase-Berg, Kristel Gilberg, Kristina Utne 

01/06 Godkjenning av innkalling og agenda 
Godkjenning agenda og møteinnkalling. 

02/06 Godkjenning møtereferat 02.04.17 
• Går gjennom referat fra styremøte 02.04.17. 

• Første styremøte for nye styre 5. september, styret konstituerer seg. 

• Lise blir borte fra høsten, kasserer må velges på første styremøte til høsten. 

• Årsmøte er planlagt 14. og 15. april 2018, Støtvig hotell er allerede bestilt.  

• Valgkomiteen inviteres til styremøtene, sjekke ut at de ikke blir inhabile. 

• Styret godkjenner referatet. 

  

03/06 Evaluering Årsmøteseminar 2017  
• Bør lages et påmeldingsskjema så vi får info om hvor legene jobber og hvilke stillinger de har. 

• Hvordan få med fler sykehusleger til å delta på årsmøteseminar? – gode ideer motas. 

• Går gjennom evaluering, som alt i alt var veldig bra. 

• Det settes ned en gruppe som jobber med neste års seminar, på første møte etter konstituering 

 

04/06 Landsstyremøte 2017 
Temaer på Landsstyremøtet: 

• Et todelt helsevesen 

• Etiske diskusjoner 

Andre saker: 

• Leser og diskuterer resolusjon, som ble vedtatt på Landsstyremøtet 

• Leder av lokalstyrene kan sitte  som representant i Regionsutvalget, det kan evt velges en annen 

representant fra styret i lokalforeningen. 

• Styrking av primærhelsetjenesten  

• Kort om økonomi – ØLF får et grunntilskudd på 155 000,- 1256 medlemmer pr. 1.1.17. kr. 

526 534 

• Det har ikke vært Landsstyremøte i Østfold siden 1981, foreslår at Østfold arrangerer i 2021. 

o Legeforeningen står for den største delen av utgiftene ved Landsstyremøtene 



Side 2 

o Foreslår at det settes ned en gruppe i styret som jobber mot frem en søknad som sendes 

om to år. 

 

• Arbeidslivsdebatten – arbeidstider og arbeidsliv? Nordiske modellen – Arbeidsgiver – 

arbeidstaker – Stat. 

 

05/06 ØLF langtidsplan 
Medlemsmøte til høsten medio oktober, ble ikke satt dato på dagens møte. 

 

Tema: 

• Alternativ behandling? Plaseboeffekten  

• Hypokonderklinikken 

• Mood – depersonalisering i forbindelse med dronekrig 

 

Forslag til møtelokaler: 

Undersøker pris på - Litteraturhuset i Fredrikstad – sekretær sjekker 

 

Diskuterer hvordan unngå at mange melder seg på og ikke møter opp, det er dyrt å betale kostpakke på 

møtene. Ved siste medlemsmøte var det 12-14 personer som hadde meldt seg på som ikke møtte. 

 

06/06 Aktuelt i/fra yrkesforeningene 
Saken ble ikke gjennomgått på dagens møte 

07/06 Høringer  
Ingen høringer gjennomgås på dagens møte 

 

08/06 Evt 
Sak fra PSL tillitsvalgt Trygve Kase: 

2016 ble det lagd en Regionsplan for Helse Sør/Øst. Ny regionsplan er utarbeidet. Begynner å fase ut 

avtalespesialister. Avvikle ortopedi utenfor sykehusene. Alt skal sluses inn i Sykehusene. Det er meldt 

inn at forslagene fra de private spesialistene er ikke tatt med i planen.  

Forslag til å sende dette på høring – Viktig at ØLF svarer på høringen. 

Sak fra NAMF vararepresentant Tone Eriksen: 

NAMF er bekymret for arbeidsmedisinerne. Gruppen som er sammensatt for å utrede saken, ser ut som 

om den er organisert for å nedlegge bedriftshelsetjenesten. Legeforeningen har uttalt seg, i favør av 

arbeidsmedisinerne og bedriftshelsetjenesten. 

Det er en uavhengig gruppe som er satt sammen. Viktig at lokalforeningene svarer ut høringer til fordel 

for at Bedriftshelsetjenesten er nødvendig som forebyggende effekt.  

   

   

 


