
Referat styremøte Østfold legeforening 

17.10.17 kl 19.00, Kalnes sykehus. 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

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

Årsmøtevalgt(Kasserer): Kristin Karstad, Vara OL: Britt Fritzman, Årsmøtevalgt: Mirjam 

Kilen, AF: Robert Magnusson, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, Namf: Ingrid Østbye, 

Kurskomiteen: Benny Adelved.  

 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, YLF: Kristin Utne, 
OF: Anne Karin Rime, LSA: Espen Storeheier. 
 
Det er to nye deltakere på dagens styremøte, kort presentasjonsrunde. 

 

01/10 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
Godkjenning agenda og møteinnkalling. 

Presiserer at møtene starter kl. 19.00 

02/10 Godkjenne referat fra styremøte 05.09.17  
Referatet godkjennes 

03/10 Medlemsmøte 28.11.17  
Til nå 27 påmeldte. 

Det sendes ut ny påminnelse om medlemsmøtet i løpet av kort tid. 

Minner om at påmeldingsadresse er oelf@online.no  

 

04/10 Årsmøteseminar 
Har fått tilbud fra Støtvig på tilleggsovernatting for styremedlemmer, fra fredag til 

lørdag. 

Styret vedtar at styremedlemmer får overnatting og middag, ønsker man å ha med 

ledsager, betaler man selv for middag med drikke for denne. 

 

Trygve Kase holder i lørdagens debatt, ønsker innspill fra styremedlemmer på nytt 

tema. Evaluering fra årsmøte 2017 gås gjennom, kommentarer og tilbakemeldinger 

legges til grunn for tema på neste årsmøte. 

 

Lørdagens program etter årsmøtet: 

Innleder: 

Reidun Førde 

Debatt:  

«Hvordan gjøre hverandre gode» (Sykehusleger psykiatri og somatikk 

/allmennlege/legevakt/privatspesialist/sykehjemslege/lege NAV) andre? 

Korte innlegg fra de ulike gruppene med påfølgende debatt. 
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05/10 Kurskomiteen  
Formalisering av dokumenter så kurskomiteens medlemmer får tilgang til kontoer for 

Østfold legeforenings kurskomite. 

Leder i ØLF sender dokumentet til Brønnøysund. 

 

06/10 Høringer 
 Høringene diskuteres, Ølf velger ikke å sende eget høringssvar. 
 

• Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til 
helsedata 

• Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator § 3 

• Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

07/10 Orienteringssak  
• Etablering av fagutvalg for leger i spesialisering - Fuxx - i alle fagmedisinske 

foreninger (vedlegg) – Lovendring DNLF. 
 

08/10 Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2018 
ØLF støtter MedHum med kr. 10.000,-  som tidligere år. Leder sender tilbakemelding 
om styrevedtaket.   

 
09/10 Rundt bordet 

Korte innlegg fra de ulike yrkesforeningene om situasjonen akkurat nå. 

 

 

10/10 Evt.  
Kjøre-/reisegodtgjørelse; i november sendes det ut en mail til alle styremedlemmer 

(må svares på) om man ønsker godtgjørelse. I stedet for å sende reiseregning for de 

møter man har deltatt på får man en engangssum på kr. 1000,- pr. år. 

 

Julemøte 12. desember – blir hos Robert Magnusson. 

Ved behov for avklaringer av saker før den tid, tas dette på mail eller WhatsApp. 

   

 


