
Referat styremøte Østfold legeforening 

05.09.17 kl 19.00, Kalnes sykehus. 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, LSA: Espen Storeheier, 

Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, NAMF: Kristel Gilberg, AF: Robert Magnusson, Kurskomiteen: 

Ivar Udnæs 

 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, YLF: Kristin Utne, 
Årsmøtevalgt: Kristin Karstad, OF: Anne Karin Rime 

01/09 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
Godkjenning agenda og møteinnkalling. 

 

02/09 Konstituere styret for 2017-2019.  
Registrere nytt styre i Brønnøysundregisteret/AltInn 

➢ Alle yrkesforeningene skal være representert i styremøtene. Dersom ikke 
yrkesforeningens leder er forhindret med god grunn, må styremedlemmet selv sørge 
for at yrkesforeningens vara stiller i styremøte.  

➢ Alle yrkesforeningene må melde inn sine vararepresentanter til foreningens sekretær 
slik at innkalling og kopi av styredokumenter også kan sendes til disse. 

➢ Årsmøtevalgte vara innkalles og ønskes (men plikter ikke stille) til alle styremøter 
 
Styret konstituerer seg, på dagens møte velges følgende verv: 
 
Nestleder: Trygve Kase 
Kasserer: Kristin Karstad 

03/09 Godkjenne referat fra styremøte 08.06.17  
Referatet godkjennes 

04/09 Medlemsmøte 28.11.17 (flyttet fra 17.10.17) 
➢ Medlemsmøte flyttes til 28.11.17. Foredragsholder DNLFs President Marit 

Hermansen. Litteraturhuset i Fredrikstad. 

➢ Bindende påmelding til møtet, det sendes fortløpende invitasjon til 

foreningens medlemmer. 

  

05/09 Landsstyremøte 2021 i Fredrikstad? 
Diskutert på styremøte 08.06.17 der vi sonderer interesse og mulighet å arrangere 

Landsstyremøte i 2021. 

Østfold har ikke arrangert Landsstyremøte på flere ti-år. Lokalforeningen står for 

deler av programmet, mye bistand fra sekretariat DNLF. Årsmøte 2018 i Oslo, 2019 

Kristiansand og 2020 Oslo.  



Det må settes ned en komite på 3-4 personer – styret foreslår Anne-Karine Rime som 

primus motor for gruppen som jobber videre med dette. 

 

06/09 ØLF langtidsplan 
Medlemsmøte høst 

Årsmøteseminar vår 

Høringssvar – fra yrkesforeningene med bistand fra ØLF om ønskelig/nødvendig  

07/09 Status kurskomite – Kommende kurs 
Organisasjonsnummer til kurskomiteen er «sovende» og må reaktiveres for å nå til 

låste midler på kontoer. Dette også for riktig registrering. Leder av kurskomiteen 

sjekker hva som må gjøres og Leder ØLF bistår der det ansees nødvendig 

08/09 Høringer  
Ingen høringer gjennomgås på dagens møte 

 

09/09 Evt. 

Deltagelse i styremøtearbeid:  
Det skal være noe litt ekstra å delta i aktivt i ØLF – forsøker legge tilrette for 

styremedlemmene å samles fredagen inn i årsmøtehelg på Støtvig. Marianne undersøker pris 

og mulighet/bestilling. Bør kunne forhandle om pris. 

 

Fra neste møte er dette et eget punkt - Rundt bordet 

Robert Magnussen, AF: 
Nyhetene fastlege krise, leger slutter, vanskelig rekrutering til Fastlegestillinger. 

Mellom 70 og 80 % av legestudentene i dag er kvinner. 

 

Ivar Udnæs, Kurskomiteen:  
Kurs i oktober i Revmatologi. 

Neste år er følgende planlagt: 

Vår: Kardiologi og Smertelindring 

Høsten: Skulder/ortopedi og Pediatri (repetisjon av årets kurs) 

Bruker nå fastlegeportalen til kursinnkallinger. Leder legger ut på ØLF nettside – 

viktig at Leder orienteres fortløpende fra kurskomiteen. Om å være en synlig og aktiv 

forening også på nettsidene. 

 

Trygve Kase, PSL: 
PSL fra hele landet på kurs i to dager. ØLF svart på høring, om avtalespesialister; 

Fysikalsk medisin, Ortopedi, Kirurgi blir vurderes avviklet som avtalespesialister i 

HSØ 

 

Miriam Kilen, Årsmøtevalgt-allmennlege: 
 Status fastlege- og legevakt Aremark og Halden  

 

Espen Storeheier-LSA: 



Jobber med legevakta i Fredrikstad, storerekrutteringsutfordringer til 

allmennmedisin og legevakt  

 

Kistel Gilberg – NAMF: 
Jobbes med en evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge 

 

Jens Lind-Larsen, Leder – Fastlege: 
Regionalutvalgsmøtet forrige uke - orientering. ØLF stiller med Leder som 

representant. Seminar for lokallagslederne i november 

 

Tema for årsmøteseminar: 
Samhandlingsperspektiv 

Hvordan gjør vi hverandre gode 

Systemer for samhandling 

Går gjennom evalueringen for å se hva tilbakemeldingen fra deltakerne sa etter siste 

møte. 

   

 


