
Referat styremøte Østfold legeforening 

12.12.17 kl 18.00, 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 
 
 

01/12 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
 Godkjennes uten kommentar  

02/12 Godkjenne referat fra styremøte 17.10.17  
Godkjennes uten kommentar 

03/12 Medlemsmøte 28.11.17  
 58 deltakere 

• Få LIS leger fra sykehuset deltok på møtet, hva kan man gjøre for å få opp antallet ved 

senere møter? 

• Alle som har korrekt mailadresse i legeforeningen mottar mail, alle bør oppfordre sine 

kollegaer til å sjekke at de har rett mailadresse registrert i meldemsregisteret. 

• Påmelding til møtet må sendes til oelf@online.no  for at det skal kunne administreres. 

• Det er ønskelig at leder i ØLF lager en melding som de ulike yrkesforeningene sender 

til sine medlemmer ved senere møter. 

 

04/12 Årsmøteseminar 

• Overnatting fra fredag 13. til lørdag 14.  Marianne sender mail til alle, som gir 

tilbakemelding på om de stiller alene eller med ledsager. 

• Få en pris på dobbeltrom og enkeltrom 

• Alle som har verv i styret får tilbud om å delta, overnatting står ØLF får, mat til 

ledsager betales privat. 

• Mail om årsmøteseminar sendes andre uke i januar. Bruker fjorårets innkalling som 

mal. 

 

Lørdag 14. april 

• Årsmøte 10-12 

• Reidun Førde innlegg på 30 – 45 min. samhandling mellom ulike spesialiteter. 

Forslag til paneldeltakere: 

mailto:oelf@online.no


Avtalespesialist – Jürgen Funk 

Kommuneoverlege –  

Overlege – Espen Ernø 

Allmennlege – Espen Storeheier 

 

Bente Thorsen samhandlings overlege OUS – Både samhandlingssjef og overlege.  

Leder for legeforeningens samhandlingsgruppe, som er en faggruppe.  

 

Invitert Jorunn Fryjordet som snakker om hvordan legeforeningen jobber med saker opp 

mot medlemmene, media, politikere, etc.  

 

05/12 Referat lokallagssamling, Gardemoen i november 
Det er kommet en ny EU retningslinjer for medlemslister, det er ikke lov å oppbevare 
lister over deltakere på møter og kurs. Stikkord; samtykke! 
 
Fra 2020 Viken fylke – Buskerud, Østfold og Akershus – samle til en lokalforening? Kan 
det være en tanke å ha et fellesmøte med de andre lokalforening? 

06/12 Høringer 
Ingen høringer på dagens møte 

 
  

07/12 Drøfte utrop mot nedleggelse av akuttberedskap v Ullevål 
Sykehuslegene har ikke hørt om dette. 

Dagens løsning skal splittes opp og deles i to team. 

Region utvalget har laget en uttalelses der man uttrykker støtte til dagens ordning og 

akuttberedskap. 

 

08/12 Rundt bordet. 
Mirjam: Ny kommuneoverlege i Halden /Lindseth 
 
Vibeke: Øyelegehjemmel ledig i Halden - nyopprettet øyelegehjemmel i Ski (Follo). 
Nyopprettet hjemmel Urologi i Østfold. 
 
Ingrid: NAV: siste året holdt på med å få ned sykefraværet. 33 % ned i de kommuner 
som har vært med i prosjektet. Pasientene raskere tilbake i jobb.  
Være strengere på oppfølging på et tidligere stadium med oppfølging av den 
sykemeldte. – Østfold fremgangsfylke i Norge. 
Følgende kommuner har deltatt i prosjektet: Askim, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg 
 
Kristin: Møte med Vigres (regnskapsbyrå).  
Et aktivitetsregnskap er det som har vært levert de siste årene, det er nå spørsmål om 
styret fremdeles ønsker dette. 
Kurskomiteen har ikke satt opp budsjett. 
Overskuddet sees i årsregnskapet. 
 
Kurskomiteens honorar betales av kurskomiteens beholdning. 
Sekretær lønn betales 50% av kurskomiteen og 50% av hovedforretningen. 
 
Det er ønske å få periodiske rapporter på regnskapet. 
Det er et 4 timers seminar i januar som Kristin deltar på. 



 
Robert: Fastlegeaksjonen. Gammel trepartsamarbeid er vekket til liv igjen.  
Høye, KS og legeforeningen besluttet å samarbeide. 
Viktige temaer: Arbeidstid, Turnuslegers arbeidsvilkår 
 
Forhandling av avtale mellom KS om fastlegeforskrift. 
 
Brit: Halvdagsmøte med alle overlegene på Sykehuset.  Veldig fornøyd med seier i 
rettssaken. 
Felles klinisk kam mot ledelsen i SØ som legene og sykepleierne skal samhandle om. 
Fellesavtalen var tema på siste møte. 
Arbeidsavtalen skal tilbake til nemda for behandling. 
 
Trygve: Utfasing av flere grener innen spesialisthelsetjenesten. Saken skulle vært 
behandlet i Helse Sørøst styret nå i høst, er utsatt flere ganger nå. Saken er flyttet til 
2018. 
Trygve innkalt til møte med HSØ (manglende agenda), på en dags varsel er møtet 
avlyst. 
HSØ går mot politiske føringer i forhold til spesialisthelsetjenesten. 
 
Ivar: Budsjettere med 4 kurs i 2018 og 30 deltakere pr. kurs. 
 
Benny: Årsmøteprotokoll må utarbeides, der det opplyses hvem som er på valg i 
kurskomiteen 
 
Alle yrkesforeninger må levere årsmelding senest 15. mars sendes til 
Jens. 
 

 
09/12 Evt.  

Styremøter 2018: 

Tirsdag 6. februar kl. 19.00 

Tirsdag 20 Mars kl. 19.00 

Søndag 15. april rett etter årsmøteseminar. 

Tirsdag 12. juni kl. 18.00 Sommermøte i en fin hage. 

 

 

 


