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1. Styreleders kommentar 
 
I 2014 har styret i Østfold legeforening deltatt i regionsutvalgets møter, landsstyre, i møter 
avholdt av styret ved overgrepsmottaket i Østfold og gjennom avholdte styremøter.  
 
Leder i ØLF´s styre er styremedlem i Østfold overgrepsmottak og deltar således i 
styremøtene, samt i forhandlinger vedrørende honorarer for legene som er knyttet til 
overgrepsmottaket. Det har ikke vært avholdt forhandlinger inneværende år. 
Overgrepsmottakene kan kanskje være i endring i og med at det er bestemt at 
spesiallisthelstjenesten skal ha ansvaret for disse. Det er imidlertid mulig at de overgrepene 
som har god refaring og har vært i drift lenge kommer til å bestå slik de er. Dette gjenstår å 
se. 
 
Web-siden har vi holdt oppdatert ved å publisere kurs og medlemsmøter og diverse annen 
informasjon på våre nettsider. 
 
Årsmøtet ble holdt i april måned Vi samlet ca 70 medlemmer til et seminar som ble godt 
mottatt. Temaene første dag var Anne Grete Erlandsens som holdt et foredrag om 
regjeringens tanker om pasientens helsetjeneste. Neste tema var «Legen i konflikt»  - noe vi 
mente ville være interessant for alle medlemmene Her hadde vi tre innledere med hhv 
Kvande – advokat og lege- Petter Skau – fylkeslege, og Geir Riise fra Dnlf sentralt.  
 
Middagene var kanskje høydepunktet med utsøkt middag og god stemning med flott bidrag 
fra Gisle Børge Styves trio.  
 
Bygging av nytt sykehus på Kalnes er fortsatt tema i 2014. Innflytting begynner om bare t par 
uker etter dette årsmøte. Våre tillitsvalgte på sykehuset, samt enkelte av styrets medlemmer, 
er engasjerte i dette. 
 
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. 
 
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 
 

 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 

2014 300 48 345 322 90 17 1 1123 

2015 317 49 355 332 92 19 1 1165 

 
Medlemstallene for alle år er pr. 1.januar. 
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3. Styre og utvalg 
 

Styret i Østfold legeforening 1.9.2013 til 31.8.2015 består av: 
 

Navn Verv Representerer 

Kristin Karstad Leder Årsmøtevalgt 

Trygve Kase Nestleder 
 

PSL 

Astrid Rutherford Medlem Årsmøtevalgt 

Lise Wangberg Storhaug  Medlem  LSA 

Halvard Bø Varamedlem 
kasserer 

LSA 

Jon Lunde Medlem OF 

Morten Kase-Berg Medlem Årsmøtevalgt 

Christina Fredheim Medlem ALF 

Tone Eriksen Medlem NAMF  

Kristin Utne Medlem  Ylf 

Flora Asadi Varamedlem Årsmøtevalgt 

Espen Storeheier Vararmedlem Årsmøtevalgt 

Kjell Ingar Bjørnstad Varamedlem OF 

Vibeke Dons Wankel Varamedlem PSL 
 

 

 
Landsstyrerepresentanter Østfold 2013 - 2015 
 
Frem til 31.8.2015:  
 
Leder Kristin Karstad 
Vararepresentant: Trygve Kase  
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Kurskomité 2013 - 2015 
 
Ivar Udnæs, leder 
Jan Lorentzen, Margrethe Hansen og Benny Adelved 
 
 

Valgkomité 2013 - 2015 
 
Guro Steine Letting, Petter Brelin og Vibeke Christophersen 
 

Støttegruppe for leger i Østfold 
 

Bengtsson, Helge Medlem Moss Hudlegekontor 
  

69267722 

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 Fengselshelsetjenesten,Halden fengsel 
 

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 2014 hatt følgende saker på agendaen 
 
Deltagelse i møter 
Ledersamlinger x 2  (leder) 
Landsstyremøtet Dnlf (styrets nestleder Trygve Kase) 
Regionsutvalget x 4 (leder) + FTV YLF 
Overgrepsmottaket i Østfold, leder har deltatt i styremøter 
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Høringer 
 
Styret har sendt høringsuttalelse i følgende saker: 

Høring vedrendring av aldergrense for bortfall av autorisasjon av helsepersonell 
fra 75 – 80 år 
 
Helsedirektoratets utredning og konekvensutredning om fremtidig spesialitetsstruktur for 
leger 
 

Fritt behandlingsvalg (FBV) 
 

Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase 
 

Høringsuttalelse i forbindelse med Statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan 
 

 
Foberedelser til medlemsmøte og årsmøte, samt orienteringer fra 
yrkesforeningene. 
 
 
Årsmøtet med seminar ble avhold helgen 26. og 27.april på Støtvig hotell på 
Larkollen 
 

 
6. Regnskap 

 
 
 
 
 
 

7. Årsrapporter 
 

Årsrapport OF Østfold 2014 
 
Også i år ble det avviklet et vellykket trinn 1 kurs i samarbeid med Ylf. Denne gangen også i 
samarbeid med AHUS.  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 var som de fleste vet svært krevende. Det ble raskt brudd sentralt og 
sommeren gikk uten at en kom videre. Forhandlingene gikk til mekling og Sykehuset Østfold 
var ett av de sykehus som kunne bli tatt ut i streik. Dette medførte en del arbeid som det 
heldigvis ikke ble aktuelt å iverksette. 
Det betydde også at det ikke ble lokale forhandlinger i år, men viktige prinsipper ble nedfelt i 
den sentrale del av overenskomsten (felles for nesten alle sykehus). 
 
En gjenganger de senere år er manglende rekruttering av tillitsvalgte. Med den flate 
ledelsesstrukturen vi har nå er det et stort behov for å ha tillitsvalgte i alle avdelinger. Det er 
nesten på plass, men fortsatt mangler vi noen sentrale avdelinger. Spesielt er det beklagelig 
at vi ikke har fått det på plass i kirurgisk avdeling. 
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11/2-2015 
Jon Lunde 
FTV - Of 
 

Årsrapport PSL Østfold 2014 
 
 
I januar 2014 ble det i Tidsskrift for Den norske legeforening  2/2014 utlyst ledig 100 
% avtalehjemmel – fødselshjelp og kvinnesykdommer – lokalisert til Sarpsborg, 
Østfold 
Fem søkere til hjemmelen, og 21. mars 2014 ble Mikale Schuster-Røijen, spesialist i 
2000, innstilt til avtalehjemmelen. 
 
I april 2014 ble det i Tidsskrift for den norske legeforening kunngjort  
ledig 100 % avtalehjemmel – hudsykdommer – lokalisert til Moss. 
Avtalehjemmelen var også utlyst i 2013 og alle aktuelle søkere trakk seg den gang.  
Det forelå nå 7 kvalifiserte søkere. 
Malte Hübner, spesialist i 2007, ble innstilt og starter opp i nye lokaler ila 2015.   
 
Det ble i Tidsskrift for den norske legeforening kunngjort  ledig 60 % avtalehjemmel 
i hudsykdommer/ seniorpolitikk hos  
John S. Dahle, Sarpsborg.  
Darjosh Dinparvar ble i april 2014innstilt til 60 % avtalehjemmel. 
 
 
I mai 2014  ble det kunngjort ledig 20 % avtalehjemmel, seniorpolitikk – 
øyesykdommer – lokalisert til Moss, i Pål Christian Hesstvedt sin avtalepraksis. 
Ved søknadsfristens utløp 17.juni 2014 hadde det meldt seg til sammen  
7 søkere. 
Lars-Haakon Weldingh Berger, spesialist i 2008, ble i september innstilt til hjemmelen 
og har startet opp sin praksis. 
   
 
Det er Helse Sør-Øst RHF som utlyser hjemlene og ansetter legene i avtalehjemlene. 
PSLs representant er alltid med på intervjuene og samarbeider gjennom innspill og 
skriftlig uttalelse til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Fagsjef Siri Lund  og Spesialrådgiver Marit Folkestad i Helse Sør-Øst RHF har deltatt 
i alle intervjuer og ansettelser. Det er et godt samarbeid mellom partene.  
 
 
PSL representant:  
Trygve Kase   (trygvekase@gmail.com) 
 
PSL vararepresentant  
Vibeke Dons Wankel  
 
Moss, 07. februar 2015 
Trygve Kase 
Leder PSL Østfold  
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Årsrapport 2014 Yngre Legers Forening, Østfold  
 

 
Det ble avholdt tillitsvalgtkurs del 1 i samarbeid med Ahus, som tidligere et vellyket 
arrangement, med mange deltakere. Tilbakemeldinger fra avdelingstillitsvalgte var at 
opplæringen var grundig og nyttig.  
 
2014 var et år med krevende forhandlinger som gikk til mekling, og sykehuset Østfold 
var et av mulige sykehus som kunne bli tatt ut i streik. Dette medførte mye arbeid for 
både foretaks- og avdelingstillitsvalgte, uten at streik ble iverksatt.  
 
Samarbeidet i det lokale konfliktberedskapsutvalget fungerte godt under 
forberedelsene til en eventuell streik.  
 
Ylf er særlig fornøyde med at forhandlingene førte til innføring av faste stillinger for 
leger i spesialisering.  
 
Ylf er representert ved alle avdelinger ved sykehuset foruten ØNH og øye. Dette 
bidrar til å lette arbeidsbyrden til foretakstillitsvalgte, og har en positiv virkning på 
samarbeid mellom avdelingene.  
 
Samarbeidet med overlegeforeningen fungerer godt, med enighet om sentrale 
spørsmål, og en åpen dialog.   
 
 
 
12/2-2015 
Kristin Kornelia Utne 
FTV - Ylf 
 
 
 
Årsrapport NAMF Østfold 2014  
 
Ingen aktivitet i NAMF Østfold pga. manglende tillitsvalgtskandidat i 2014 
Ny tillitsvalgt fra mars 2015 er Kristel Gilberg   
kristel.gilberg@staminagroup.no Mob.: 402 00 404 
 

Årsrapport - Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) Østfold 2014 
 
LSA hadde ved utgangen av 2014 til sammen 51 medlemmer i Østfold fylke. Dette er 
elleve flere enn i fjor, og det er svært gledelig å se den store interessen for 
samfunnsmedisin.  
  
Aktiviteten i foreningen har i 2014 – 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. Varatillitsvalgt er kasserer i 
lokalforeningen.  

mailto:kristel.gilberg@staminagroup.no
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Den tillitsvalgte var i 2014 ikke involvert i lokale lønnsforhandlingene i noen av 
kommunene i fylket. Det er heller ikke mottatt tilbakemeldinger på resultatet av 
forhandlingene.  
 
Tillitsvalgt: Kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug 
Moss kommune, Pb 175, 1501 Moss  
lws@moss.kommune.no 
 
Varatillitsvalgt: Kommuneoverlege Halvard Bø  
Helsekontoret, Jac.Blochs gt. 4, 1776 Halden  
halboe@halden.net  
 
Moss 1.mars 2015 
Lise Wangberg Storhaug 
 
Årsrapport fra Allmennlegeforeningen i Østfold 2014 
 
Allmennlegeforeningen har gjennom 2014 fortsatt arbeidet med omlegging av 
Legevakt ( Fredrikstad og Hvaler) og nye Helsehus i de forskjellige kommunene. Vi 
har vært med i samarbeidsutvalg med sykehuset i forhold til kommunale akutt senger 
og lokale samarbeidsutvalg med kommunene. Vi har deltatt på 
Allmennlegeforeningens årligeTariffkonferanse .  
Vi har tre representanter i Østfold Legeforenings styre; Espen Storeheier, Morten 
Kase-Berg og u.t. De to første er årsmøtevalgte 
 
I tillegg har vi begynt arbeidet med Allmennlegeforeningens våruke 2015. Det blir en 
spennende uke med ulike kurs, som blir arrangert i Fredrikstad! Det skal avholdes 
valg i NFA og AF i løpet av den uken.  
 
10.03.15 
 
Christina Stangeland Fredheim 
HTV Fredrikstad AF, 1.landsråd Østfold 
 
 
Liste over noen av de tillitsvalgte i AF i kommunene 
Tillitsvalgt i Fredrikstad:    Christina Fredheim: christinafredheim@hotmail.com  
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:    Tomas Malmoe 
Tillitsvalgt i Råde:   Gaute Christensen: gautechristensen@gmail.com  
Tillitsvalgt i Sarpsborg:   Jørn Gilberg: jorngilberg@hotmail.com  
Tillitsvalgt i Halden:                Tore Moen : gronlund.moen@gmail.com 
               Lise Anett Nohr: liseanett@gmail.com 
Tillitsvalgt I Hobøl:             Heike Simensen,heike@nilsdahl.ne                         
  
Årsrapport Kurskomiteen Østfold 2014 
Kurskomitéen har bestått av følgende medlemmer. 

mailto:christinafredheim@hotmail.com
mailto:ameretet@online.no
mailto:soren.larsen@c2i.net
mailto:gautechristensen@gmail.com
mailto:jorngilberg@hotmail.com
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Margrethe Hansen,spes i allmennmedisin 
Benny Adelved,spes i allmennmedisin 
Jan Lortentzen,spes im allmennmedisin 
Ivar-H.Udnæs,spes i allmennmedisin(leder)  
Det ble 2014 avholdt 2 emnekurs April;Gastroenterologi og i oktober;Psykiatri-
kognitiv tilnærming I tillegg var det en rekke kontakter med kurskommiteen(leder) 
med rådgivning  i forhold til regelverket rundt kursarrangering,info rundt dette. Dette 
var da andre kursarrangører enn kurskommiteen. 
Det har dessuten vært hyppige kontakter innad i kurskommiteen i form av møter,sms 
og epost. 
 
16.03.15 
 
Ivar-H.Udnæs 
Leder kurskommiteen. 
 
 
 
 
Kristin Karstad   Halvard Bø   Jon Lunde 
styrets leder    kasserer    styremedlem 
 
 
 
 
Tone Eriksen   Kristin Kornelia Utne   Astrid Rutherford 
styremedlem    styremedlem    styremedlem 
 
 
 
 
Trygve Hilmar Kase   MortenKase-Berg   Christina Fredheim 
styrets nestleder   styremedlem    styremedlem 
 
 


