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1. Styreleders kommentar 
 
I 2012 har styret i Østfold legeforening arbeidet med å være en støtte for medlemmene i form 
av deltagelse i regionsutvalg, landsstyre og gjennom avholdte styremøter.  
 
I fjor arbeidet vi med å få i gang oppmerksomhet mot forskrivning av A og B preparater ved å 
sende ut Quest back til fastlegene i fylket. Denne ga god svarrespons. Kurskomiteen startet 
opp arbeidet med dette, men måtte dessverre legge det på is pga sykdom. Foreløpig har vi 
ikke hatt mulighet til å gjenoppta arbeidet 
 
Våre web-sider har i løpet av året fått et litt fornyet ansikt , og vi fortsetter å publisere kurs og 
medlemsmøter og diverse annen informasjon på våre nettsider 
 
Min Side, i regi av Legeforeningen sentralt, er viktig å benytte, og vi oppfordrer også i år 
medlemmene til å benytte seg av denne i tillegg til Legeforeningens hjemmeside. 
 
Årsmøtet ble i fjor for første gang arrangert på Inspiria. Ole Berg holdt et engasjert foredrag 
om legerollens utvikling frem til i dag. Vi har også i år satt fokus på legerollen. 
 
Alle lokalforeningslederne samarbeider for å sikre at vi yter mest mulig like tjenester over 
hele landet.  
 
Bygging av nytt sykehus på Kalnes er i ferd med å ta form, og våre tillitsvalgte på sykehus 
samt enkelte av styrets medlemmer er engasjerte i dette. 
  
 
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 
 
Medlemstall.. 
  

 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 

2013 306 40 327 314 93 17 1 1098 
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3. Styre og utvalg 
 
Styret i Østfold legeforening 1.9.2011 til 31.8.2013 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 

Vibeke Dons Wankel 
 
Barbro Kvaal 

Varamedlem 
 
Varamedlem 

PSL 
 
LSA 

 

 
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 - 2013 
 
Guro Steine Letting 
Terje Lyche 
Bente Løken 
 
 
 



 

Østfold legeforenings årsmelding 2011  side 4 

 

 

Støttegruppe for leger i Østfold 
 

Bengtsson, Helge Medlem Moss Hudlegekontor 
  

69246500 

Hauge, Asbjørn Barth Medlem Fredrikstad legesenter AS 
 

69955010 

Johnsen, Alf Stausland Medlem Askim legesenter DA 
 

69819600 

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: 951 72 703 – 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 2012 hatt følgende saker til behandling: 
 
 
Østfoldsykehuset 

Det nye sykehuset i Østfold har stått på agendaen. 
 

Deltagelse i møter 
Ledersamling Dnlf (leder) 
Landsstyremøtet Dnlf (leder) 
Regionsutvalget (leder) 
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 

 



 

Østfold legeforenings årsmelding 2011  side 5 

 

Høringer 
Styret har sendt høringsuttalelse i følgende saker: 

 Faglig innhold i ny turnusordning – loggbøker 

 Etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter IKS gjennom endring av 
selskapsavtalen for Indre Østfold legevakt IKS. 

 
 

Årsmøtet avholdt 29.03.2012 
Tema på årsmøtet var « Legerollens utvikling» ved Ole Berg 
 

6. Regnskap 
 
Regnskapet er til behandling hos revisor. En regnskapskommentar vil bli utarbeidet så 
snart det foreligger fra revisor 
 

7. Årsrapporter 
 
Årsrapport OF Østfold 2012 

 
Nytt av året var et vellykket trinn 1 kurs i samarbeid med Ylf. Bra oppmøte fra både Of og Ylf 
tillitsvalgte. Samarbeidet Of-Ylf er godt og i stor grad utfyller vi hverandre i samarbeid opp 
mot sykehusets ledelse 
 
Forhandlingene i år medførte lite endring i de tekstlige elementene.   Det økonomiske 
resultatet for overlegene synes å ha blitt nokså likt med øvrige sykehus. 
 
Sykehuset fjernet i år divisjonsnivået i ledelsesstrukturen. Dette har forsterket vårt behov for 
å ha tillitsvalgte i alle avdelinger. Det er nesten på plass, men fortsatt mangler vi noen 
sentrale avdelinger.  
 
27/1-2012 
Jon Lunde 
FTV - Of 
 
 
Årsrapport PSL Østfold 2012 
 
PSL representant: 
Trygve Kase 01.01.2012-31.12.2012 
PSL vararepresentant 
Vibeke Dons Wankel 
 
Mars 2012 ble det innstilt/tilsatt spesialist i ØNH-sykdommer i Halden 20% 
avtalehjemmel/stilling (seniorpolitikk). 
April 2012 ble det innstilt/tilsatt en spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 100% 
stilling/avtalehjemmel. 
November 2011 ble det innstilt/tilsatt en spesialist i indremedisin/cardiologi 20% 
stilling/avtalehjemmel (seniorpolitikk) i Halden. 
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 Siri Lund i Helse Sør-Øst RHF har deltatt i alle intervjuer og ansettelser. Det er et 
godt samarbeid mellom partene. 
Tidligere fagsjef Anne Selstad gikk av med pensjon dette året, etter mange års godt 
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arbeid. 
 
Rygge, 16.01.2013 
Trygve Kase 
Tillitsvalgt PSL Østfold 
trygvekase@gmail.com 
 
                        
Årsrapport 2012 Yngre Legers Forening, Østfold Legeforening 
 
Også dette året arrangerte YLF fest i Fredrikstad; denne gangen med 75 turnusleger og LIS, 
god stemning og hyggelig selskap. Starten på en tradisjon? 
  
Østfold Legeforening v/ OF og YLF arrangerte tillitsvalgtkurs for 19 leger i Sykehuset Østfold 
HF. Med bidrag fra legeforeningen sentralt og foretakstillitsvalg for Ahus, gjorde vi opp status 
og forsøkte å belyse fremtidens utfordringer mot nytt Østfoldsykehus. 
  
I oktober deltok 6 tillitsvalgte på kurs i Kristiansand og gjennom 2012 er det avholdt flere 
samlinger med avdelingstillitsvalgte, gjerne samkjørt med Overlegeforeningen. 
 
Organisatorisk er YLF dekket med tillitsvalgt på alle avdelinger og beslutningsnivå i SØHF. Vi 
søker å være konstruktive i hverdagen, holde fokus på spesialistutdanningen og ivareta den 
enkeltes rettigheter som arbeids- og lønnsmottaker. 
 
28.01.13 
Jens Lind-Larsen 
FTV YLF SØHF 
 

 
Årsrapport NAMF Østfold 2012 
 
Tillitsvalgt: Tone Eriksen  
Vara: Ingen (tidl. Jens Smith-Sivertsen)  
 
Medlemstallet er stabilt. Arbeidsmarkedet for arbeidsmedisinere i Østfold er fortsatt lite. Selv 
om bransjeforskriftens utvidelse og godkjenningsordning for bedriftshelsetjeneste, som kom i 
2010, nå er vel etablert, er det få utlyste stillinger for arbeidsmedisinere i fylket. Leger i 
spesialisering i arbeidsmedisin har uttrykt bekymring over mangel på praksisplasser i 
bedriftshelsetjenesten. 
 
Det har ikke vært arrangert medlemsmøter for NAMF sine medlemmer i Østfold i 2012.  
 
NAMF sin medlemsundersøkelse om lønns- og arbeidsvilkår i 2011 ble presentert i 
Ramazzini nr. 2 i 2012. Tallene kan også fås ved å kontakte tillitsvalgt.  
 
 
Moss 20.2.2013  
Tone Eriksen 

 

 
Årsmelding - Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) Østfold 2012 
 
Tillitsvalgt:  Kommuneoverlege Halvard Bø 
 Helsekontoret, Jac.Blochs gt. 4, 1776 Halden 
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 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 2012 til sammen 40 medlemmer i Østfold fylke. Dette er en 
oppgang på 3 medlemmer fra i fjor.  
 
Aktiviteten i foreningen har i 2012 – 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 2012 ikke involvert i lokale lønnsforhandlingene i noen av kommunene i 
fylket. Det er heller ikke mottatt tilbakemeldinger på resultatet av forhandlingene. 
  
Undertegnede ønsker avløsning som tillitsvalgt. Dersom noen kunne tenke seg å ta over 
som tillitsvalgt for LSA i Østfold 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, 22.mars 2013 
Halvard Bø 
LSA Østfold  
 

 
 
 

Årsrapport fra Allmennlegeforeningen i Østfold 2012 

 
Første halvdel av 2012 ble et hektisk år for Allmennlegeforeningen. I desember 2011 
kom forslaget til ny fastlegeforskrift fra Helse og Omsorgsdepartementet.  
Forslaget utløste sterke protester fra fastlegene. Det ble nødvendig med 
ekstraordinære møter, og Allmennlegeutvalg i hele Østfold (og resten av Norge) skrev 
under på at de ville si opp avtalen med kommunen, dersom forskriften ble vedtatt.  
Heldigvis ble dette unødvendig. Etter sommeren kom beskjeden om at 
forskriftsforslaget ble endret, allmennlegene var blitt hørt på de viktigste punktene. 
Legeforeningen sentralt gjorde en stor jobb for oss i denne saken. 
 
Selv om det var en nervepirrende tid, kom det noe godt ut av dette. Vi greide å 
mobilisere og å skape engasjement blant fastlegene - og vi fikk testet ut 
kommunikasjonskanaler.  
 
I etterkant ble det roligere, men for de tillitsvalgte skjer det mye pga 
samhandlingsreformen. Tillitsvalgte har vært aktive i omorganisering av legevakt, nye 
helsehus, kommunale ø-hjelps senger etc. Dette har medført stor møtevirksomhet 
med kommunene og helseforetaket, og dette arbeidet er ikke avsluttet. Vi tar det med 
videre i 2013. 

 
Fredrikstad 18.03.2013 
 
Tillitsvalgt i Fredrikstad: Christina Fredheim: christinafredheim@hotmail.com  
 

mailto:halboe@halden.net
mailto:b.e.kvaal@samfunnsmed.uio.no
mailto:christinafredheim@hotmail.com
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De nedenfor nevnte tillitsvalgte er ikke oppdatert pr mars 2013 – men var disse i fjor: 
 
Tillitsvalgt i Rakkestad -Anne M.Thorsen: ameretet@online.no  
Tillitsvalgt i Trøgstad - Søren Larsen: soren.larsen@c2i.net 
Tillitsvalgt i Moss: Morten Dag Nilsen (?)  
Tillitsvalgt i Rygge: Rikard Rupar: rikard_rupar@hotmail.com  
Tillitsvalgt i Råde: Gaute Christensen: gautechristensen@gmail.com  
Tillitsvalgt i Sarpsborg: Jørn Gilberg: jorngilberg@hotmail.com  
Tillitsvalgt i Halden: Roger Lando: 
Tillitsvalgt i Halden: Petter Brelin: petter.brelin@gmail.com  
Tillitsvalgt I Hobøl: Heike Simensen, fastlege Hobøl kommune: heike@nilsdahl.ne 
  
 

Årsrapport Kurskomiteen Østfold 2012 
 
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 2012 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. 
 
Høstsesjonen 2012 var det planlagt 2 kurs, disse ble ikke avholdt grunnet bl.a sykdom i 
fagmiljøet som skulle holde kurset.  
 
Det ble avholdt 2 kurs i 2012: 
I mars ble det avholdt akuttmedisinkurs på SØF, et obligatorisk kurs for alle innen 
allmennmedisin. På dette kurset er kurskommiteen medarrangør sammen med kursansvarlig 
på SØ 
I mai ble det avhold et kurs i endokrinologi på Victoria hotell, Fredrikstad 
Alle kurs var fulltegnede. 
 
Plan for 2013: 
Vår: Emnekurs i revmatologi februar/mars, akuttmedisin april. 
Høst: Emnekurs i ØNH, Urologi. Pediatri er også under planlegging 
 
 
Årsregnskapet for kurskomiteen sendes separat. 
 
 
Skjeberg 22.02.13 
 
Ivar-H .Udnæs 
 
Leder, kurskomiteen 

 

mailto:ameretet@online.no
mailto:soren.larsen@c2i.net
mailto:rikard_rupar@hotmail.com
mailto:gautechristensen@gmail.com
mailto:jorngilberg@hotmail.com

