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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 18. januar 2018. Møtet ble holdt i 

Legenes hus. 

 

 

Til stede:  

Leder:   Kristin Hovland 

Fritt valgt:  Recep Øzeke 

Fritt valgt:  Kari Løhne 

LSA:   Marit Kamøy 

Af:   Gunnar Frode Olsen 

Namf:   Nina Skylv 

Ylf:   Anniken Riise Elnes 

PSL:   Even Holt 

Nmf:   Fajhar Hussain (vara) 

 

Dessuten deltok: Per Helge Måseide, redaktør av Journalen 

 

Ikke tilstede:  Aasmund Bredeli ( ingen vara) 

 

 

SAK 1/2018 IOM – LEGETJENESTER TIL PERSONER SOM IKKE HAR 

FASTLEGE 

Bjørn Oscar Hoftvedt, Legeforeningen og Svein Aarseth, Leder i Rådet for legeetikk 

informerte om IOM og ba styret vurdere samarbeid. 

 

IOM  International Organisation of Migration er engasjert i asylsøkere, papirløse 

migranter og utenlandske arbeidstakere uten fastlege. De bistår ved frivillige 

returer. IOM planlegger et seminar på våren 2018 som omhandler spesielle 

utfordringer for utenlandske arbeidstakere (spesielt polakker) og de ønsker 

samarbeid med Oslo legeforening i den forbindelse for å nyttiggjøre seg 

kompetansen i Olf. De ønsker bistand med kursplanlegging og søknad om 

kursgodkjennelse i spesialiteten allmennmedisin.  

Leder mener at NAV Internasjonalfagforeninger, Byggenæringens 

Landsforbund og Helseetaten i Oslo kommune muligens kan bidra. Styret 

oppfatter at det er kapasitet til at de kan få fastlege, og Oslo kommune har også 

info på nettside om leger som kan ta inn pasienter utenom liste. 

 

Vedtak: Det meldes tilbake at Helseetaten fagforeninger, Byggenæringens Landsforbund  

og NAV Internasjonal vil kunne komme med nyttig informasjon til IOM i 

denne saken. 

 

 

SAK 2/2018 VEDTAKSPROTOKOLL FRA 23. november 2017. 
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Vedtak: Protokollen tas til etterretning. 

 

 

SAK 3/2018 AVTALEMESSIGE FORHOLD 

Sommeravtalen er ferdigforhandlet i OUS. 

Møter i Tariffutvalget og Forhandlingsutvalget er planlagt. Det er hovedoppgjør i 2018. 

Tillitsvalgte for fastlegene i Oslo har bedt om et møte for å informeres om rammeavtalen 

mellom Legeforeningen og Oslo kommune spesielt om legevaktarbeid. Det er nødvendig med 

bistand fra en jurist i JA-avdelingen.  

 

Vedtak: Leder tar kontakt med JA-avdelingen for å få satt et møte med tillitsvalgte og en 

jurist i JA. 

 

 

SAK 4/2018 JOURNALEN 

Det må søkes Skatteetaten om tilbakebetaling av MVA. Olf søker bistand i 

Økonomiavdelingen. Tidsskrifter på papir er fritatt for MVA.  

 

 

SAK 5/2018 ORGANISATORISKE FORHOLD I HELSEVESENET (kort 

gjennomgang) 

 

a) Kommunehelsetjenesten 

Leder, Olsen og Kamøy ble invitert til møte med Tone Tellevik Dahl, som er ny byråd 

for eldre, helse og arbeid. Det var et positivt møte. 

 

b) Spesialisthelsetjenesten 

PSL er fremdeles opptatt med HSØs innskrenking av private spesialistpraksiser mot 

statsrådens bestilling. Det er de "små spesialitetene" som er mest utsatt, med 

begrunnelsen at det er så få praksiser, så da kan de også legges ned. Kronikerne er den 

tapende part. 

 

c) OUS organisasjonsstruktur 

Elnes orienterer om situasjonen for LIS i OUS. De har stor vaktbelastning, 19 timers 

vakt er ikke uvanlig. Feil kan oppstå etter en slik vakt og legene føler de da står alene. 

Systemsvikt blir da ofte kalt legesvikt. Systemsvikt beskytter lederne. 

Sist høst valgte en turnuslege i OUS å ta sitt eget liv. Det skapte  stor uro og utrygghet 

på arbeidsplassen. Det er viktig at nye leger får informasjon om helsetjenesten for leger 

og Villa Sana. Turnuslegene fikk i ettertid god oppfølging fra kolleger og tillitsvalgte. 

Oslo legeforening bidro til at de kunne samles utenfor sykehuset i en god atmosfære.  

 

"Metoo-kampanjen" og legeoppropet: Det er sendt ut en undersøkelse blant de ansatte i 

OUS med 4 spørsmål som ble godt besvart, 44%. 1 av 4 svarer at de har vært trakassert 

i arbeidssituasjonen. 

 

d) Helseforvaltning 

 

e) Regionsutvalget SØ 

Regionsutvalget hadde møte i starten av året og Legeforeningens representanter har et 
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formøte før de møter direktøren i HSØ.  Viktige saker i 2018 var: økonomisk fordeling, 

utdanning LIS, IT, samarbeid etter arbeidsrettssaken, avtalespesialistene, Innlandet 

sykehus. Det er ønskelig at  Regionsutvalget kan fronte HSØ når det gjelder 

clusterordningen. Den fungerer dårlig. 

 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

SAK 6/2018 HØRINGER 

a) Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Høringsfrist: 1. mars 2018 

 

Vedtak: Det avgis ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 

 

b) Saker til landsstyremøtet, frist for innmelding av saker og lovsaker 29.01.2018. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Høringer. 

 

 

 

SAK 7/2018 STYRETS ARBEID 

a) Oslo-legen 2018 

 

Vedtak:  Fritt valgte styremedlemmer har ansvaret for behandlingen av forslag og innstilling 

til styret. Det sendes medlemsbrev som ber om forslag til årets Oslo-lege. Svarfristen settes til 

17. mai. Og prisen deles ut på årsmøtet i august. 

 

b) 17. mai i Legenes hus 

Får vi hjelp fra styret/studenter i Legenes hus på 17. mai?  

 

SAK 8/2018 NYTT FRA YRKESFORENINGENE OG NMF 

 

SAK 9/2018  ORIENTERINGSSAKER 

Det ble holdt møte i Litteraturhuset tirsdag 16. januar i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt 

Medisinsk Museum. Temaet var nedleggelse av Ullevål sykehus. Innleggene ble holdt av 

Bjørn Erikstein, Rune Slagstad, Christian Grimsgaard, Jan Bøhler og Rolf Kåresen. Møteleder 

var Erlend Hem. Det var helt fullt hus, Wergelandssalen i Litteraturhuset ble for liten. 

Møtet var profilert godt på Facebook med mange interessenter. Saken følges videre, kanskje 

møtene heretter holdes i et auditorium i OUS, Ullevål eller Rikshospitalet. 

 

Metoo-kampanjen følges opp videre: Det er invitert til møte for kvinnelige studenter og 

kvinnelige leger ved OUS. Møtet holdes i Legenes hus 30. januar. Det blir innlegg av Marie 

Louise Sunde, lege og en av initiativtakerne til #hunspanderer, Louise Dedichen, 

kontreadmiral/sjef for Forsvarets høgskole, Marit Hermansen, president i Legeforeningen og 

Kristin Krogvold, advokat i Legeforeningen. 

 

I forbindelse med uroen blant fastlegene, ble det holdt et møte med allmennlegene i Oslo og 

Akerhus. Leder av AF, Tom Ole Øren og Lars Duvaland, advokat i JA-avdelingen informerte 

om arbeidet som gjøres og ba om innspill fra medlemmene for videre arbeid.  

 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 
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SAK 10/2018 EVENTUELT 

 

 

 

Reminder: 

Styremøter i 2018. 

Februar torsdag 15. februar kl. 14:00, samt fellesmøte med Akershus legeforening 

kl. 16:00 på Hotel Bristol 

Mars  torsdag 15. mars 

April  onsdag 18. april  møtet er flyttet fra 19. april 

Mai  tirsdag  22. mai  Landsstyremøte 29. – 31. mai 

Juni  torsdag 21. juni 

Møtefritt i juli 

August tirsdag  21. august  Årsmøte torsdag 23. august 

September torsdag 20. september 

Oktober torsdag 25. oktober  Vi finner en dato for styreseminar.NB:endring  

November torsdag 22. november Styremiddag torsdag 6. desember 

Møtefritt i desember 

 

Gå gjennom datoer og gi tilbakemelding hvis noen av dagene ikke passer. Hvis du 

trenger vara for et eller flere møter, ta kontakt med din vara og gi vedkommende 

beskjed. 

 

2.2.2018 ub 

 

 

 

             

Kristin H. Hovland      Aasmund Bredeli 

Leder        Nestleder 

 


