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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 23. november 2017. Møtet ble holdt i 

Legenes hus, møterom Harlem Brundtland. 

 

Til stede:  

Leder:   Kristin Hovland 

Nestleder (Of)  Aasmund Bredeli 

Fritt valgt:  Kari Løhne 

LSA:   Marit Kamøy 

Af:   Gunnar Frode Olsen 

Namf:   Nina Skylv 

NMF:   Pia Norheim 

 

Forfall:  Anniken Riise Elnes – ingen vara 

   Recep Øzeke – ingen vara 

   Even Holt – ingen vara 

    

   

SAK 87/2017 VEDTAKSPROTOKOLL FRA 19. OKTOBER 

 

Vedtak: Protokollen ble tatt til etterretning 

 

 

SAK 88/2017  AVTALEMESSIGE FORHOLD 

OUS: Det jobbes med hjelpeplan for sommerferieavvikling. Ferieavviklingen i 2017 gikk 

greit. 

 

 

SAK 89/2017 STYRETS ARBEID 

a) Felles møte med styret i Akershus legeforening er bestemt til 15. februar 2018. 

Forslag til temaer for møtet: 

Sykehusene i Oslo- og Akershusområdet og vedtak om nedleggelse av Ullevål 

sykehus. Bredeli legger fram utviklingen i saken. 

Felles interesser i lokalforeningene. 

Inntekts- og utgiftsfordeling. 

Volumøkning av leger   

LIS1-leger 

 

Vedtak: Hovland og Røde holder kontakt og setter møteprogram.  

 

Styreseminar for Olf vil bli holdt i oktober 2018. Dato blir satt i neste styremøte. 
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SAK 90/2017 VALG AV VARAMEDLEM TIL LANDSSTYRET 

Legeforeningen har bedt om ytterligere ett varamedlem fra Oslo legeforening. 

 

Vedtak:  Nina Skylv, Namf ble valgt til Oslo lfs 2. varamedlem til Landsstyret. 

 

 

SAK 91/2017 JOURNALEN 

Ingen orientering 

 

SAK 92/2017 ORGANISATORISKE FORHOLD I HELSEVESENET (kort 

gjennomgang) 

 

a) Kommunehelsetjenesten. 

Møteserien for fastleger er avsluttet. Temaet for møteserien var "Arbeidsuførhet, 

aktivitet og arbeidsmuligheter" Foredragsholdere kom fra NAV og møtene fikk god 

evaluering. Møteplass Oslo holdt møte 1.11. Det var mange fastleger til stede, 2 

samfunnsmedisinere, og noen få sykehusleger. Møteplass Oslo forbereder møteserie i 

2018 i samarbeid med Oslo legeforening. 

AF har holdt tariffkonferanse m/styret, landsrådsrepresentanter og politikere. 

Fastlegeordningen: utfordringer med arbeidsmengde/tid og stadig nye pålagte 

oppgaver. Legeforeningen/AF har fastleger som et av sine satsingsområder.  

      b)  OUS organisasjonsstruktur 

Dommen i Arbeidsretten var en grundig dom. Rikslønnsnemnda skal behandle saken 

på nytt. Akademikerne har sendt forslag til Spekter om løsning på problemstillingen. 

Hvis partene blir enige om en løsning vil det ikke være behov for at saken tas opp i 

Rikslønnsnemnda. 

 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning 

 

SAK 93/2017 BEVILGNINGER – SØKNAD FRA MEDHUM 

a) Søknad fra MedHum om kr 15. 000 til driftskostnader ble diskutert og bevilget. 

 

Vedtak: Kr 15 000 bevilges fra Oslo legeforening til driftsutgifter i MedHum. 

 

b) NMF Oslo har søkt om økonomisk støtte til en utvekslingskveld. Dette ble godkjent 

og NMF kan sende regning for sine utgifter til denne kvelden. 

Iflg budsjett dreier det seg om kr 4 000,-. 

 

Vedtak: Oslo legeforening dekker utgiftene til utvekslingskveld ved innsending av regning. 

 

SAK 94/2017 HØRINGSSAKER 

a) Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

Høringsfrist: 18. desember 2017 

 

Vedtak: Olsen utarbeider høringssvar. 

 

b) Landsstyremøtet 2018 – Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker mm. 

Høringsfrist: 8. desember 2017 
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Vedtak: Oslo legeforening har ingen innspill ut over de som allerede er nevnt fra 

Legeforeningen sentralt. 

 

 

SAK 95/2017  NYTT FRA YRKESFORENINGENE og NMF 

NMF: Har gjennomført grunnutdanningskonferansen. Det er overvekt av jenter i 

medisinstudiet og det jobbes for å få flere gutter inn på studiet. De ønsker mer av utdanningen 

(praksis) i primærhelsetjenesten. Det er for få norskutdannede leger. 

Norge importerer utenlandske spesialister. 

Det settes fokus på studentenes helse. Mentorordningen utvides. 

 

SAK 96/2017 ORIENTERINGSSAKER 

Leder har sendt avviksmelding til Legeforeningen. Datasystemene er endret og virker dårlig: 

høringssaker som skal sendes til styredeltakere og sekretariatet kom aldri fram denne høsten 

og sakene ble ikke behandlet. Dette er på vei til å komme i orden igjen. 

 

 

Vedtatt plan for styremøter i 2018: 

Januar torsdag 18. januar 

Februar torsdag 15. februar  felles møte med styret i Akershus lf. 

Mars  torsdag 15. mars 

April  torsdag 19. april  endring til 18. 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  Det blir satt ny dato for styreseminar i okt. 

November torsdag 22. november  

Desember torsdag 6. desember 2018  Styremiddag. 

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. 

 

 

28.11.2017 ub 

 

 

 

            

Kristin H. Hovland     Aasmund Bredeli 

Leder       Nestleder 


