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    Godkjent 10.4.2019.  

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 14. mars 2019, 
kl. 10.00 -19.00, Legenes Hus. 
 
Felles styremøte med PSL kl. 17.00 – 19.00.  

 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Geir Arne Sunde, Ståle Clementsen, og 

Janne K. Bethuelsen og Christian Grimsgaard. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Jan Eikeland og Liv Marit Fagerli. 

 

Forfall: Kjetil A.H. Karlsen, Ulla Dorte Mathisen og Arild Egge (redaktør). 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 
Punktene ble i varierende grad gjennomgått. Følges opp i kommende møte. 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Legenes hus – ombygging.  

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

• Kontorproblematikk 

• Underdekning av psykiatere i Norge – hva gjør vi videre? 

• Tilbud om medietrening for styret / tillitsvalgte 21.3.2019. 

• Valg 2019 

• Helseplattformen Helse Midt. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 120/18-19  Referat fra styremøte 6.2.2019 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 121/18-19  Bladet "Overlegen" 

Styret diskuterte aktuelle temaer og mulige artikler til de kommende 

numrene av Overlegen. 

 

Sak 122/18-19  Tariff-kurs 2019 

Styret tar evalueringen av tariffkurset til orientering, og bemerker at 

deltakerne i stor grad er fornøyd med kurset, både når det gjelder 
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innhold og form. Resultatene fra evalueringen tas med i det videre 

planleggingsarbeidet når landsrådet samles i høst og tariffkonferansen 

for 2020. 

 

Sak 123/18-19  AEMH-møtet i Oslo 2019 

Sekretariatslederen orienterte om planleggingen av vårens AEMH-

møtet, som arrangeres i Oslo. Styret gir sin tilslutning til planleggingen 

basert på orienteringen. Styret tar til etterretning at arrangementet 

innebærer at det vil påløpe ubudsjetterte kostnader for Of på inntil 

kroner 200 000. 

 

Sak 124/18-189 Kontingent 2018 – AEMH 

   Årets medlemskontingent 2019 på Euro 3929 innbetales til AEMH. 

 

Sak 125/18-19  Vårkurs 2019  

Styrets medlemmer i kurskomiteen orienterte om planleggingen av 

vårkurset. Styret støtter de planlagte aktivitetene med den beskrevne 

kostnadsrammen. Styret støtter også hovedinnretningen på programmet.  

 

Sak 126/18-19  Ofs landsrådsmøte onsdag 24.4.2019 – sakliste 

   Styret vedtok følgende saksliste: 

 

1. Åpning og navneopprop ved Ofs leder Jon Helle 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av dirigent 

4. Godkjenning av dagsorden 

5. Valg av referent 

6. Valg av tellekomité 

7. Valg av redaksjonskomite 

8. Styrets årsberetning 

9. Status Ofs kurskomité  

10. Status Ofs lederutvalg 

11. Regnskap for 2018 

12. Prinsipp- og arbeidsprogram for 2019-2021 

13. Budsjett for 2020 

14. Valg av geografiske landsstyrerepresentanter 

15. Valg 

-  Leder 

-  Nestleder 

- 6 styremedlemmer 

- 2 varamedlemmer til styret. 

- Valgkomité 

- Revisor 

15. Eventuelt: Aktuelt tema til diskusjon. 

 

Sak 127/18-19  Ofs landsrådsmøte onsdag 24.4.2019 – årsmøtedirigent. 

Styret vedtok å spørre Arne Refsum om han er villig til å stille til valg 

som årsmøtedirigent. 
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Sak 128/18-19  Ofs landsrådsmøte onsdag 24.4.2019 – vedtektsendringer.  

Styret tar til etterretning at det ikke kommet inn noen forslag til 

vedtektsendringer innen fristen. 

   

Sak 129/18-19  Årsmeldingen 2018 

   Årsmeldingen endres i tråd med diskusjonen i styret. 

 

Sak 130/18-19  Regnskap for 2018 

Styret vedtok å fremlegge regnskapet med noter til godkjenning i 

landsrådsmøte 24.4.2019. 

    

Sak 131/18-19  Budsjett for 2020  

Styret vedtok å fremlegge forslag til budsjett for 2020 til godkjenning i 

landsrådsmøte 24.4.2019.  

    

Sak 132/18-19  Nytt prinsipp- og arbeidsprogram for 2019-2021 

Styret mener dagens prinsipp og arbeidsprogrammet i hovedsak kan 

videreføres i den nye perioden, men ser behov for enkelte endringer som 

fremmes for landsrådet. 

 

Sak 133/18-19  Vårkurset 2020 

Styret planlegger at vårkurset og Ofs landsrådsmøte avholdes i uke 17 

og vedtok å henvende seg til Ylf med tanke på å avvikle et felles 

vårkurs. 

 

Sak 134/18-19  Sekretariatsbistand til yrkesforeningene  

Styret vedtok å avvente å svare på spørreskjemaet som er sendt fra 

arbeidsgruppen som har fått ansvar for å gjennomgå sekretariatsbistand 

til yrkesforeningene  inntil arbeidsgruppen har hatt sitt neste møte 26. 

mars og avklart veien videre. 

 

Sak 135/18-19  Invitasjon til felles arbeidsgruppe Ylf – Of – vernebestemmelsene. 

Styret er positive til å nedsette en felle arbeidsgruppe med Ylf om 

vernebestemmelsene, se henvendelse fra Ylf. Styret mener at gruppen 

bygger sitt arbeid på den interne og upubliserte rapporten fra 2018, der 

representanter fra sekretariatet, Ylf og Of deltok. Styret ser det videre 

som naturlig at sekretariatet også deltar i den foreslåtte arbeidsgruppen. 

 

Sak 136/18-19  Helselederprogrammet 2.0. 

   Det forelå mail fra Ylf datert 21.2.2019 i saken.  

   Styret vedtok å utsette saken til neste møte.  

Styret ønsker å se saken i sammenheng med Ofs ledersatsing.   

 

Sak 137/18-19  Ofs lederstipend.  

Styret diskuterte kort hvordan nå ut til flere medlemmer. Det er avsatt 

kr. 400.000,- på budsjettet og det veldig få søkere. Det må vurderes i 

diskusjon med nytt styre om vedtektene skal endres.  
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Sak 138/18-19 Høring – Landsstyresak – fastsettelse av lokal arrangør for 

landsstyremøte 2021. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

   Styret vedtok å ikke melde seg som arrangør av landsstyremøtet 20121.  

  

Sak 139/18-19  Høring – NOU 2019:3: Nye sjanser – bedre læring. 

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. 

 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

  

 Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken. 

 

Sak 140/18-19  Høring – Forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon. 

 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

  

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen mener at prosessen i denne høringssaken er uegnet for så kompliserte og 

alvorlige spørsmål som det her er snakk om. Prosessen bærer etter Ofs syn preg av at de 

foreslåtte endringene allerede er besluttet politisk. Høringsnotatet med endringsforslag er i for 

stor grad basert på tolkninger, uttalelser og antagelser. Det er heller ikke vedlagt referanseliste 

over kilder benyttet i høringssaken slik at det ikke er mulig å gå grundigere inn i oppgitte 

kilder. 

 

Med dette som utgangspunkt mener Of at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere å gjøre 

et grundigere forarbeid, gjerne ved en arbeidsgruppe, før det gjøres et endelig vedtak i denne 

saken. 

 

Sak 141/18-19  Høring – Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 

2019. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

    

   Styrets medlemmer kommer med innspill til evt. kandidater på mail.  

 

Sak 142/18-19  Fellesmøte med PSL kl. 17.00 – 19.00.  

   Planlegging.  

   Fordeling av arbeidsoppgaver. 

 

Sak 143/18-19  Invitasjon til landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen 8. mai 2019.  

 

Det foreligger invitasjon til landsrådsmøte på X MeetingPoint, 

Hellerudsletta 8. mai 2019, kl. 13.00 – 18.30.  

 

Leder Jon Helle representerer Of på møtet.  
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Sak 144/18-19  Eventuelt. 

 

a) Styret ber valgkomiteen om å nedsette en redaksjonskomite til vårens landsrådsmøte, 

jf. § 7 i Ofs vedtekter. 

 

b)  Lønnspolitisk utvalg i Of. Følges opp i kommende møter. 

c)  Orientering om brev vedr. alkoholpolitikk. 

 

 

Høringer / henvendelser  

som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om – i perioden 

etter forrige styremøte. 

 

a) Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon – oppnevning av medlemmer for 

perioden 2019 – 2021.  

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningens datert 31.1.2019.  

 

Of vedtok følgende i saken:  

Roar Dyrkorn, St. Olavs Hospital –  foreslås som gjenoppnevnt medlem. 

Heidi Glosli, OUS – foreslås som medlem.  

 

Ingrid Castberg, St. Olavs Hospital – foreslås som varamedlem 

Ketil Arne Espnes, St. Olavs Hospital – foreslås gjenoppnevnt som varamedlem. 

 

Norsk overlegeforening har ingen forslag til erstatning for Knut E.A. Lundin på det nåværende 

tidspunkt.  

 

b) Arbeidsgruppe – bruk av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen.  

Det forelå til behandling e-post fra Dnlf datert 31.1.2019.  

 

Anne-Karin Rime deltar for Of i denne arbeidsgruppen.  

 

 

Program for møtet mellom OF og PSL 14. mars 2019 

Sted: Æsculap. 
Tid: 17.00-19.00 
Til stede fra Of:  

Jon Helle, Christian Grimsgaard, Janne K. Bethuelsen, Ståle Clementsen, Liv Marit Fagerli og 

Edith Stenberg. 

 
 

1. Valg 2019 

Of og PSL støtter sittende president Marit Hermansen til gjenvalg i  kommende 2 års 

periode. 

 

2. Utdanningskapasitet i rekrutteringssvake fag, f.eks. psykiatri der det er stor mangel. 

(det er kanskje grenser for hva PSL kan gjøre her, men bra å kunne diskutere med dem) 

Hvordan koble psykiatri til LiS1? Rekrutteringssvake fag som kan være felles med 

PSL? Hvordan bidra til å gjøre disse rekrutteringssvake fagene mer attraktive? 
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3. Sekretariatsstøtte-saken og behov for sekretariatstjenester. Hva ser PSL for seg?  

Gruppen ser nå at flere saker har kommet opp på bordet og at mandatet muligens må 

tilbake til sentralstyret for ny behandling.  

PSL ønsker fortsatt å bruke nåværende sekretariatsbistand fra Dnlf. Evt. behov for 

mediadekning tas i aktuell situasjon. 

PSL har eget medlemsblad fra 2019.  

 

 

4. Rettighetsvurdering (PSL) 

 

5. Samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak (PSL) 

 

6. Ny spesialistutdanning – LIS i avtalepraksis 

 

7. Eventuelt 

Christian Grimsgaard informerte om arbeidet i  Helse Sør-Øst vedr. avtalespesialister.  

 

 

 

 

16.3.2019 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 


