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1. Styreleders kommentar 
 
I 2011 har styret i Østfold legeforening fortsatt arbeidet med å være en støtte for 
medlemmene i form av deltagelse i regionsutvalg, landsstyre og avholdt styremøter.  
 
Vi har gjenopptatt arbeidet med oppmerksomhet mot forskrivning av A og B preparater ved å 
sende ut Quest back til fastlegene i fylket. Denne ga god svarrespons, og det er ønsket kurs 
og oppfølging fra medlemmene ang dette. Vi har satt ned en gruppe fra styret som i 
samarbeid med Arild Schillinger ( overlege ved Østfodlklinikken) vil fortsette med å arbeide 
med et opplegg rettet mot fastleger. 
 

På våre web-sider har vi annonsert møter kursvirksomhet organisert av kurskomiteen i ØLF 
og vi har lagt ut noe stoff fra noen av disse kursene. Dette har blitt godt mottatt. Vi vil i 2012 
endre utseende og innhold i noen grad, og vil arbeide for at sidene skal være til nytte for 
medlemmene 
Min Side, i regi av Legeforeningen sentralt, er viktig å benytte, og vi oppfordrer medlemmene 
til å benytte seg av denne i tillegg til Legeforeningens hjemmeside. 
 
Alle lokalforeningslederne samarbeider for å sikre at vi yter mest mulig like tjenester over 
hele landet.  
 
2011 ble et år i 125 års jubileets tegn for Legeforeningen sentralt.  
Vi markerte jubileet på vårt medlemsmøte 18. oktober på Quality Hotell ved Sarpsborg. 
Cecilie Daae, divisjonsdirektør i helsedirektoratet innledet til debatt om prioriteringer i 
helsevesenet 
 
Bygging av nytt sykehus på Kalnes er i gang. 
Her gjøres det en stor innsats fra våre tillitsvalgte på sykehuset .  
 
Takk til alle dere som er med på å gjøre en innsats for vårt arbeidsmiljø, våre kolleger og den 
faglige utviklingen! 
 

Kristin Karstad 

 
2. Medlemmer 
 
Medlemstallet har økt med 8 personer fra 2010 til 2011. 
  

 YLF LSA OF AF PSL NAMF LVS SUM 

2001 181 31 238 182 50 25 1 720 

2003 209 29 241 209 62 20 2 772 

2004 220 29 259 214 65 19 1 807 

2005 236 31 253 218 68 19 1 826 
2006 254 33 256       227 72 20 1 863 

2007 239 33 268 246 82 16 3 887 

2008 261 31 287 261 90 20 2 952 

2009        284          29        302        284          90          25            1      1015 
2010        284          35        302        287          91          25            1      1025 

2012        286          37        305        296          89          19            1      1033 
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3. Styre og utvalg 
 
Styret i Østfold legeforening 1.9.2009 til 31.8.2011 består av: 
 

Navn Verv Representerer 

Kristin Karstad Leder Årsmøtevalgt 

Tone Eriksen Nestleder NAMF  

Katrine Romstad Medlem Årsmøtevalgt 

Halvard Bø Kasserer LSA 

Jon Lunde Medlem OF 

Morten Kase-Berg Medlem Årsmøtevalgt 

Christina Fredheim Medlem ALF 

Trygve Kase Medlem  PSL 

Jens Kristian Lind-Larsen Medlem  Ylf 

Petter Brelin Vararmedlem Årsmøtevalgt 

Kjell Ingar Bjørnstad Varamedlem OF 

Jens Smith-Sivertsen Varamedlem Namf 

Vibeke Dons Wankel Varamedlem PSL 

 

 
Landsstyrerepresentanter Østfold 2011 - 2013 
 
Frem til 31.8.2011:  
Leder Kristin Karstad 
Vararepresentant: Guro Steine Letting  
 
Fra 1.9.2011:  
Leder Kristin Karstad  
Vararepresentant: Katrine Romstad 

 
Kurskomité 2011 - 2013 
 
Ivar Udnæs, leder 
Jan Lorentzen 
Margrethe Hansen 

 
Valgkomité 2011 - 201 
 
Guro Steine Letting 
Terje Lyche 
Bente Løken 
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Støttegruppe for leger i Østfold 
 

Bengtsson, Helge Medlem Moss Hudlegekontor 
  

69246500 

Hauge, Asbjørn Barth Medlem Fredrikstad legesenter AS 
 

69955010 

Mella, Bjarne Leder SØ HF, Seksjon for blodsykdommer 
 

69860000 

Nilsson, Finn 
 

Medlem Ørebekk legesenter 69328600 

Spenning, Anne Bente 
 

Medlem SØ HF, Medisinsk avdeling 69860000 

Vedal, Steinar O. Medlem NAV, Halden 
 

90520348 

 

 
Foreningens sekretær og adresse (som også er foreningens adresse) 
 
Marianne Rask, Smertuveien 7, 1672 Kråkerøy .  
Mobiltelefon: 934 92 024  –  E-post: oelf@online.no 
 

 
4. Østfold legeforenings formål 
 
Avdelingen skal medvirke til å fremme Den norske legeforenings formål som er: 
 

1. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer 

2. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser 

3. å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet 

4. å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse 

5. å arbeide med helsepolitiske spørsmål 
 

 
5. Styrets arbeid 

 
Styret har i 2011 hatt følgende saker til behandling: 
 
Helse Sør Øst 
Møtevirksomhet og uttalelser i forb. Med økonomi og forhold til OUS 
 
Østfoldsykehuset 
Det nye sykehuset i Østfold har stått på agendaen. 
 
IA-arbeidet i Østfold 
Styret gjorde forsøk på å få en representant fra allmennlegene inn i dette arbeidet. Det 
mislyktes pga manglende vilje fra IA utvalget til å honorere fastlegen som sa seg villig til å 
gjøre en innsats 
 
Deltagelse i møter 
Ledersamling i november Dnlf (leder) 
Landsstyremøtet i mai Dnlf (leder) 
Regionsutvalget (leder) 
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Fylkesutvalgsmøte IA – ikke deltatt denne perioden 
Fagakademiet. En virksomhet som eies av legeforeningen og KS og som utvikler og holder 
kurs for ansatte i offentlig virksomhet ( leder) 
Overgrepsmottaket i Østfold , leder har deltatt i styremøter 

 
Høringer 
Styret har sett på følgende i 2011 
Prinsipp og arbeidsprogram – Ikke avgitt høring 
Helsedebatt på landsstyret – ikke avgitt høring 
Aktuelle saker på landsstyremøtet – ikke avgitt høring 
Forslag om endring av kursretningslinjer – ikke avgitt høring 
Alders og Sykehjemsmedisin – avgitt høring 
Supplering av alle hovedspesialiteters regelverk – avgitt høring 
Endring av spesialistregler – avgitt høring 
Fremme kandidater til Akademikerprisen – avgir ikke høring 
Policynotat om mødrehelse  avgir ikke høring 
Policynotat om rekruttering og kjønnsbalanse i spesialitetene.       Avgir høring. 
Ny studieplan for Tromsø – avgir ikke høringsuttalelse 
Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 – innspill til arbeidet 

 
Årsmøtet avholdt  29.03.2011 
 
Innledning til tema og diskusjon var « Prioritering i helsevesenet – fra et etisk perspektiv» 
ved Reidun Førde. Det ble godt mottatt av årsmøtet. 
Vi hadde videre gjennomgang av årsmelding og valg , etterfulgt av middag 
 
Medlemsmøte 18.10 11 
 
Cecilie Daae fra helsedirektoratet innledet til debatt . her var vi også opptatt av prioriteringer i 
helsevesenet – i et annet perspektiv. Mange deltok og vi fikk endiskusjon der ledere fra SØ, 
privatpraktiserende spesialister og leger fra primærhelsetjenseten deltok. 
Her ble også møtet etterfulgt av middag, og vi nøt det  
 
 
 

6. Regnskap 
 
Regnskapet for 2011 er etter krav fra legeforeningen sentralt satt opp som et 
aktivitetsregnskap. I aktiviteter som oppfyller foreningens formål inngår kurs/konferanser, 
tillitsvalgtarbeid/forhandlinger og kollegialt støttearbeid.    Regnskapet inkluderer inntekter og 
utgifter knyttet til virksomheten til foreningens kurskomité. 
 
Aktivitetsregnskapet viser et positivt resultat på kr. 89.506. Til sammenligning viste 
regnskapet for 2010 et negativt resultat på kr. 22.968. Hovedårsakene til dette er 
 
- økt tilskudd fra legeforeningen sentralt  
- reduserte utgifter til informasjon/kommunikasjon  
- reduserte utgifter til tillitsvalgtarbeid/forhandlinger 
- økt overskudd fra kurskomiteens virksomhet  
 
I motsatt retning drar økte administrasjonsutgifter.  
 
Kurskomiteens virksomhet i 2011 har gått med et overskudd på kr. 80.203 og står således 
for hoveddelen av foreningens overskudd. 
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Årets resultat er lagt til foreningens formålskapital som dermed er økt fra  
kr. 1.345.695 til kr. 1.435.202 ved utgangen av 2011.  
 
Regnskapet finnes som eget vedlegg. 
 
 

7. Årsrapporter Yrkesforeningene 
 
Årsrapport OF Østfold 2011 
Et år uten de store fagforeningsaktiviteter. Lønnsforhandlingene gikk relativt greit, hvor Of’s 
resultat synes å ha blitt nokså likt med øvrige sykehus. Det var et mellomoppgjør hvor det 
ikke ble forhandlet om tekstlige elementer i overenskomsten. 
 
Andre aktuelle saker siste år har vært oppfølging av planene for nytt sykehus, som ser ut til å 
gå sin gang, men hvor det fortsatt vil være behov for faglig oppfølging og ”påtrykk”.  
Etablering av et sykehus som viderefører to-deling mellom Kalnes og eksisterende arealer i 
Moss, vil bety en ekstra utfordring når det gjelder utvikling av solide faglige miljøer. 
 
Fortsatt har vi ikke så bred dekning av tillitsvalgte som vi skulle ønske, men har god kontakt 
på enkeltsaker. 
 
1/2-2012 
Jon Lunde, HTV - Of 
 
 
Årsmelding PSL 2011 

 
PSL representant: Vibeke Dons Wankel fram til 01.09.11, Trygve Kase fra 01.09.11 
Vararepresentant: Per Efskind fram til 01.09.11, Vibeke Dons Wankel fra 01.09.11 
Årsrapport  PSL Østfold  2011 
 
Det er gjort tilsetting i en 100% avtalehjemmel i indremedisin/fordøyelsessykdommer i januar 
2011. 
Tilsetting i en 60% avtalehjemmel i psykiatri i Fredrikstad i juni 2011. 
Det er gjort en tilsetting i en 20% avtalehjemmel  (seniorpolitikk) i gynekologi i Sarpsborg, 
men stilling er ikke tiltrått. 
01.11.2011 ble det tilsatt en spesialist i fordøyelsessykdommer 40% stilling (seniorpolitikk) i 
Sarpsborg, etter at det ble utlyst avtalehjemmel i 
indremedisin/lungesykdommer/hjertesykdommer. 
 
Det er Helse Sør-Øst RHF som utlyser og ansetter legene i avtalehjemlene. PSLs 
representant er alltid med på intervjuene og samarbeider gjennom innspill til Helse Sør-Øst 
RHF. Fagsjef Anne Selstad i Helse Sør-Øst RHF har deltatt i alle intervjuer og ansettelser. 
Det er et godt samarbeid mellom partene. 
 
 
Rygge, 26.03.2012 
 
Vibeke Dons Wankel/Trygve Kase 
Tillitsvalgt PSL Østfold 
t.kase@online.no 
vdwankel@online.no 
 
 

mailto:t.kase@online.no
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Årsrapport 2011 Yngre Legers Forening, Østfold Legeforening 

YLF ble stiftet i 1911 og ble lokalt feiret for sine 100 år med fest på Bing Gården i 
Fredrikstad; i overkant av 50 YLF’ere bidro til god stemning og fin nettverksbygging.  
 
Østfold Legeforening og YLF arrangerte Trinn 1 kurs for 12 LIS på Son Spa Hotell i mars – vi 
fikk bl.a. besøk av YLFs daværende leder og nåværende foreningspresident Hege Gjesssing 
og hadde to lærerike og hyggelige dager sammen.  
I oktober deltok 7 tillitsvalgte fra Sykehuset Østfold HF (SØHF) på jubileumsfeiring og 
Trinnkurs 2 på Svalbard. 
Det er avholdt fire samlinger med avdelingstillitsvalgte; feireavvikling, Kalnes 2015 og 
samling av akuttfunksjon har vært noen av de sentrale tema.  
 
Organisatorisk er YLF dekket med tillitsvalgt på alle avdelinger og beslutningsnivå i SØHF. Vi 
har forsøkt å bidra konstruktivt og fokusert i ulike fora/prosesser og deltatt i 
funksjonsprosjektet Nytt Østfoldsykehus.  
 
YLF har god dialog med Overlegeforeningen (Of) og vi har organisert flere felles 
informasjonsmøter. 
 
2011 ble et venteår for omgjøring av turnustjenesten og innfasing av faste stillinger for leger i 
spesialisering. Vi smører oss med tålmodighet og venter på de sentrale avklaringene.  
 
10.02.12 
Jens Lind-Larsen 
FTV YLF SØHF 
 

 
 
Årsrapport NAMF Østfold 2011 
 
Tillitsvalgt: Tone Eriksen  
Vara:         Jens Smith-Sivertsen 
 
 
Medlemstallet er stabilt. Arbeidsmarkedet for arbeidsmedisinere i Østfold er fortsatt lite. Selv 
om bransjeforskriften er utvidet og godkjenningsordning for bedriftshelsetjeneste er innført er 
det få utlyste stillinger for arbeidsmedisinere i fylket.  
 
Det har ikke vært arrangert medlemsmøter for NAMF sine medlemmer i Østfold i 2011.  
 
Det er positivt at det er mange søkere ved utlyste stillinger ved de arbeidsmedisinske 
avdelingene i landet.    

NAMF sin medlemsundersøkelse om lønns- og arbeidsvilkår i 2011 blir presentert i løpet av 
våren 2012. Tallene kan også fås ved å kontakte tillitsvalgt. 

 
 
Moss 23.2.2012 
 
Tone Eriksen 
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Årsmelding - Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) Østfold 2011 
Tillitsvalgt:  Kommuneoverlege Halvard Bø 
 Helsekontoret, Jac.Blochs gt. 4, 1776 Halden 
 halboe@halden.net 
Varatillitsvalgt:  Kommunelege Barbro Kvaal 
 Trøgstad kommunale legekontor, Postboks 96, 1861 Trøgstad 
 b.e.kvaal@samfunnsmed.uio.no 
 
LSA hadde ved utgangen av 2011 til sammen 37 medlemmer i Østfold fylke. Dette er en 
oppgang på 2 medlemmer fra i fjor. Det tas sikte på å få en oppdatert liste over 
medlemmenes e-post adresser slik kommunikasjon med medlemmene i fremtiden kan skje 
per e-post.  
 
Aktiviteten i foreningen har i 2011 – som de foregående år – stort sett begrenset seg til at 
den tillitsvalgte har deltatt aktivt i Østfold legeforenings styre og fremmet LSA’s synspunkter 
der når dette har vært relevant. Tillitsvalgt er kasserer i lokalforeningen. 
 
Den tillitsvalgte var i 2011 ikke involvert i lokale lønnsforhandlingene i noen av kommunene i 
fylket. Det er heller ikke mottatt tilbakemeldinger på resultatet av forhandlingene. 
  
Det vil i 2012 bli gjort fremstøt overfor LSA-medlemmene i Østfold med tanke på å få valgt 
nye tillitsvalgte. Dersom noen kunne tenke seg å ta over eller vet om noen som kunne tenkes 
å være interessert, ta kontakt med undertegnede. Det er et interessant verv og gir mulighet 
for deltagelse i fora som er helt sentrale i utformingen av morgendagens samfunnsmedisin.  
 
 
Halden, 18.februar 2012 
Halvard Bø, LSA Østfold  

 
 
 
Årsrapport fra Allmennlegeforeningen i Østfold 2011 
  
Allmennlegeforeningen har hatt mye å gjøre i 2011, og det ser ut til å øke på utover i 2012. 
 
Undertegnede har vært tillitsvalgt siden september 2011. 
 
Vi har hatt lønnsforhandlinger, og de lokale tillitsvalgte har håndtert dette. Det er ikke 
rapportert om misnøye rundt resultatet fra noen kommuner.  Vi jobber videre, særlig  for å gi 
sykehjemslegen et løft.  
 
Vi har også hatt fokus på å skaffe et godt og tilgjengelig tillitsvalgt apparat i alle kommunene. 
Dette er særlig viktig for tiden som kommer, når vi kanskje møter utfordringer/ reformer som 
fordrer at vi står samlet for å kunne eventuelt protestere.  
 
De tillitsvalgte i Østfold har deltatt i møtevirksomhet angående samhandlingsreformen i de 
respektive kommunene. Vi har vært opptatt av å finne smidige og gjennomførbare måter å 
samhandle på, når reformen trer i kraft.  Vi har hatt innflytelse når  det gjelder utforming av 
legevakt, behandlingssenger på nye helsehus og mottak av utskrivningsklare pasienter. 
 
Vi har også forsøkt å få til elektronisk samhandling med kommunens pleie og omsorgs sektor 
( PLO - meldinger), og dette har lykkes noen steder. Verktøyet er der, men vi har måttet 
legge press på kommunene for å implementere det. Per dags dato driver vi fremdeles med 

mailto:halboe@halden.net
mailto:b.e.kvaal@samfunnsmed.uio.no
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telefax flere steder. 
 
I slutten av året kom det mye omtalte forslaget til ny fastlegeforskrift. Etter dette ble fokuset 
selvfølgelig rettet mot denne. Vi har hatt kontakt og møter med Legeforeningen sentralt, for å 
forsøke å finne måter å påvirke  Helse- og Omsorgsdepartementet på. Vi er enige i de fleste 
målene med forskriften, men helt uenige i hvordan vi skal nå de. Dette arbeidet fortsetter for 
fullt i 2012. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Christina Stangeland Fredheim 
HTV Fredrikstad AF 
 

 
Årsrapport Kurskomiteen Østfold 2010 
Kurskommiteen består av 3 medlemmer: 
Margrethe Hansen, Jan Lorentzen og undertegnede. 
 
Vi har en flat organisering og er meget godt innarbeidet i forarbeid og arrangering av tellende  
kurs for spesialiteten i allmennmedisin. 
 
I løpet av 2011 har vi hatt hyppig kontakt i form av møter, telefoner, sms og e-post i 
forbindelse med strukturering og arrangering av kursene. I tillegg har leder fått et økende 
antall forespørsler fra kolleger i Østfold om kursarrangering,søknadsprosedyrer og faglig 
relevans for allmennlegene i fylket. 
 
Det ble avholdt 2 kurs i 2011: 
 
Januar; Emnekurs i Gynekologi i samarbeid med praksiskonsulent Karoline v.d.Hagen og 
avd.overlege Hilde Hoel 
 
November; Emnekurs i øyemedisin i samarbeid med overlegene Ingeborg Grønning og Lars 
Berger 
 
Alle kurs var fulltegnede. 
 
Det var flere kurs under planlegging, men grunnet problem med å få satt sammen den 
faglige delen ble det ikke noe av. 
 
Årsregnskapet leveres separat.  
 
 
Skjeberg 26.2.12 
 
Ivar-H .Udnæs 
 
Leder, kurskomiteen 
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Østfold, 10.april 2012 
 
 
 
 
 
Kristin Karstad   Halvard Bø   Jon Lunde 
styrets leder    kasserer    styremedlem 
 
 
 
 
 
Tone Eriksen   Jens Kristian Lind-Larsen  Katrine M. Kauczynska Romstad 
styrets nestleder   styremedlem    styremedlem 
 
 
 
 
 
Trygve Hilmar Kase   MortenKase-Berg   Christina Fredheim 
styremedlem    styremedlem    styremedlem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


