STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020
Årsberetningen ligger også ute på ALFs nettsider: www.legeforeningen.no/akershus

Styrets sammensetning 1.1 - 31.12.2020:
Leder: Allmennpraktiker Arne Røde, Oslo/Bærum
Fritt valgte representanter:
Overlege Aage K. Huseby, Ahus (nestleder)
Kommuneoverlege Gjertrud Lødøen, Bærum
Representanter fra yrkesforeningene:
Af:
Hans-Christian Myklestul, Lillestrøm
PSL: Sverre Dølvik, Asker
LSA: Dianne E. Steenberg, Nordre Follo
Namf: Agneta E. Iversen, Arb- og velferdsdir.
Of:
Ståle Clementsen, Ahus
Ylf: Sigrid Risøe, Ahus

Landsstyrerepresentanter:
Arne Røde (leder)
Aage Huseby (nestleder)

Vara fritt valgte:
LIS-lege Andreas H. Habberstad, Ahus
Privatprakt. Kjetil U. Norveel, Sandvika
Vararepresentanter:
Kristin Grefberg, Rud
Faranak Asadi, Lørenskog
Geir Jentoft Korsmo, Nordre Follo
Ingen vara
Toril A. K. Morken, Bærum sykehus
Rune Ougland, Bærum sykehus
(til mars)
Vara landsstyrerepresentanter:
1. Andreas H. Habberstad
2. Kjetil U. Norveel

Kurskomitémedlemmer:
Kommuneoverlege Gjertrud Lødøen, Bærum kommune (leder)
Allmennpraktiker Vibeke Løvdal, Bærum kommune
Kommuneoverlege Bjørg E. Tønnesen Dysthe, Bærum kommune
LIS-lege Andreas H. Habberstad, Ahus
Valgkomité:
Eivind Myhre, Son
Arne J. Hjemmen, Lommedalen
Kari Garberg, Årnes
ALFs nettsider:
Nettredaktør: Sekretariatet ved rådgiver Anita Ingebrigtsen.
Nettadresse: http://www.legeforeningen.no/akershus.
Virksomheten i Akershus legeforening i 2020:
Medlemstallet 31.12.2020 var 3036. Det er 71 flere medlemmer enn samme periode i fjor. Av
disse var 194 pensjonister under 75 år og 212 over 75 år. Antall kvinner: 1519. Antall menn:
1517.
Fordeling yrkesforening:
Allmennlegeforeningen
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
Norsk arbeidsmedisinsk forening

Antall:
774
34
82
37
1

Norsk overlegeforening
Prakt. spesialisters landsforening
Yngre legers forening

929
220
960

ALFs styre hadde 7 møter i 2020, 4 av møtene ble holdt digitalt i Teams.
Både styremedlemmer og varamedlemmer har blitt innkalt til møtene.
Blant saker som ALF jobbet med i 2020 er:
- Tillitsvalgtarbeid https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/
- Situasjonen ved Akershus universitetssykehus HF
- Situasjonen ved Bærum sykehus og Vestre Viken HF
- Fortløpende høringssaker fra Legeforeningens sekretariat og sentralstyre (se eget avsnitt)
- Kursarrangement (se eget avsnitt)
- Helsetjenesten for leger (se eget avsnitt)
- Fastlegeordningen (Handlingsplan – Helsefellesskap)
- Legevakten i Asker og Bærum
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 20. august på Engebret Café, Oslo.
Møtet ble etterfulgt av temamøte: "Hjernemysterier - Å lede seg selv og andre"
Ved professor MD, PhD Kari J. Kværner, CEO C3 - Centre for Connected Care, Oslo
universitetssykehus
Det var 28 medlemmer til stede på årsmøtet og 34 under temamøtet.
Referat fra årsmøtet ligger på vår nettside.
Høringssaker
Høringer fra Legeforeningen som ALF har behandlet på møtene og besvarelser på disse, finnes
på vår nettside:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/akershus-legeforening/hoeringer/
Andre møter/aktiviteter
-

Landsstyremøtet i Legeforeningen skulle vært avholdt på Thon Hotel Arena i Lillestrøm,
men ble endret til digitalt møte i Zoom. Møtet ble avholdt i to omganger, del 1 den 27.
mai og del 2 den 30. november og 1. desember.

-

Lokalforeningssamling for lokalforeningsledere, regionutvalgsledere og ansatte ble
avholdt digitalt 18. og 19. november i Zoom.

-

Årlig lederseminar for ledere av Legeforeningens foreningsledd ble avholdt 14. - 15.
januar på Hotel Bristol.

-

Samling for ansatte i sekretariatene i lokalforeningene ble avholdt i Oslo 22. januar.

-

Politikerskole. ALF inviterte folkevalgte i de forskjellige kommunene til frokostmøte i
den hensikt å finne løsninger i fellesskap. Det ble avholdt tre møter; 25. februar i
Sandvika, 2. mars på Jessheim og 5. mars I Lillestrøm.
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-

Medlemsmøte om Handlingsplan for fastlegeordningen 18. mai – digitalt i Zoom

-

Digital erfaringskonferanse om Covid-19, 16. oktober. 8 av styrets medlemmer deltok.

Helse- og omsorgstilbudet for leger og medisinstudenter
Ordningen kan brukes av alle leger (også ikke-medlemmer av Dnlf) og medisinstudenter i Norge.
Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).
Informasjon om ordningen og oversikt over lege-for-leger og støttekollegaer finnes på Legeforeningens
nettside: Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter (legeforeningen.no).
Akershus legeforening ønsker å sikre medlemmene et godt tilbud av helsetjenester og en god
støttekollegaordning. Legers helse er først og fremst et individuelt ansvar for den enkelte lege, men
også et kollektivt ansvar.
Støttekollegaordningen
I en periode med påkjenninger, være seg privat eller profesjonelt, er støttekollegenes oppgave å gi
medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekolleger. Medlemmene
står fritt til å kontakte en støttekollega i et annet fylke enn det man selv bor eller jobber i.
Det er pr i dag 6 støttekolleger i Akershus. Leder for støttekollegaordningen er Elisabeth Juvkam.
Legeforeningen utarbeider årlig rapport med oversikt over aktiviteter.
Rapporten for 2020 viser at det var 28 leger som var i kontakt med ordningen.
Av disse var 21 kvinner og 7 menn. De fleste kontaktene ble etablert av legen selv.
Antall samtaler totalt var 55. Av disse var 37 kvinner og 18 menn. Arbeidssted: 12 fra sykehus,
15 utenfor sykehus, 1 ikke oppgitt. Alder: Under 40 år: 10. Mellom 41-50 år: 7.
Mellom 51-61 år: 11.
De to største oppgitte årsakene til kontakt gjaldt problem i jobben og konflikt med
arbeidsgiver.
Lege-for-lege ordningen
Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Drøyt 140 leger
deltar i lege-for-lege-ordningen i regi av de 19 lokalforeningene. Det er oppført 5 lege-leger i
Akershus.
Kurskomiteen
Kurskomiteen bestod i 2020 av tre allmennleger (hvorav to jobber som kommuneoverleger),
samt en sykehuslege. Komiteens medlemmer velges for en fire års periode ad gangen.
De hadde 3 fellesmøter i løpet av året, alle digitale, i tillegg til møter med forelesere i forkant
av grunnkurset som ble avholdt. Forøvrig har mye av kommunikasjonen foregått via e-post.
Gjertrud Lødøen, Bjørg Dysthe og Anita Ingebrigtsen deltok på det årlige kurskomitéseminaret
på Soria Moria i januar. Legeforeningen er ansvarlig for seminaret som er en samling for bl.a.
medlemmer i kurskomiteer knyttet til en lokalforening.
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Egne kurs:
Akershus legeforenings kurskomité avholdt Grunnkurs A/Allmennmedisin 3.-6. februar.
Kurset ble arrangert på Soria Moria med rundt 90 deltakere fra hele landet.
Kursgodkjenninger:
Lokalforeningenes kurskomiteer godkjenner program for åpne møteserier arrangert av lokale
legegrupper, strukturert hospitering på sykehus og lokale kurskomiteer i fylket.
Øvrige kurs, smågrupper og praksisbesøk godkjennes av henholdsvis spesialitetskomiteen og
Legeforeningen sentralt.
Opplysninger om utdanning/kurs finnes på både ALFs og Legeforeningens nettsider.
Foreløpige planer for kurs i 2021
• Grunnkurs A
• Klinisk emnekurs – emne er ikke bestemt
Regnskap/Økonomi
I 2020 ble resultatet et underskudd på kr. 106 884,- mot budsjettert kr. 32 150,-.
Underskuddet skyldes i hovedsak økning i kostnader for regnskapsførsel.
Akershus legeforening fikk i 2020 totalt kr. 990 963,- i tilskudd fra Legeforeningen.
Det er kr. 30 000,- mer i tilskudd enn i 2019.
Den årsmøtefastsatte kontingenten i fjor var på kr. 120,- (pensjonister kr 0,-).
Det utgjorde en ekstra inntekt på kr. 300 609,-.
Forutsetningen om fortsatt videre drift er til stede, og regnskapet for 2020 er satt opp under
denne
forutsetningen. Regnskapet er ført av Azets Insight AS. Revidert og godkjent av Krogh
Revisjon i Moss.
Akershus legeforenings sekretariat
ALF har til vanlig kontor i Legenes hus, Christiania torv 5.
Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.
Sekretariatets kontaktperson: Rådgiver Anita Ingebrigtsen
Telefon 901 72 321
E-post: akershus.legeforening@legeforeningen.no.

Oslo 19. april 2021

Leder Arne Røde
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