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        Godkjent 15.10.2019. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 5. september 

2019, kl. 10.00-17.00, Nationaltheatret konferansesenter, KS Agenda, 
Haakon VII's gate 9, Oslo.  

 

Felles styremøte Of/Ylf kl. 13.00 – 16.00.  
 

Til stede: 

Anne-Karin Rime, Geir Arne Sunde, Ståle Clementsen, Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-

von Schweder, Solveig Nergård, Mathis Heibert og Marie Skontorp. 

 
Forfall: 
Redaktør Arild Egge. 
 

Fra sekretariatet: 

Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland (kun sak 9 – fellesmøtet med Ylf). 

 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

  

Sak 1/19-20  Referat fra styremøtet/arbeidsmøtet 28. – 30. august 2019.  

 

   Referatet ble godkjent. 

   

Sak 2/19-20  Invitasjon til opplæring og dialog med nye styrer – JA-avdelingen. 

 

I forbindelse med at nye styrer tiltrer 1. september, stiller Avdeling for Jus og arbeidsliv seg til 

disposisjon for styret. De ønsker å bidra til at nye styremedlemmer så raskt som mulig blir 

kjent med Legeforeningens organisasjon og våre arbeidsområder. 

 

JA ved direktør Lars Duvaland og ass.direktør Frode Solberg startet informasjon med følgende 

tema som særlig aktuelt: 

• Legeforeningens organisasjon, herunder tilbud til medlemmene, rettshjelp mv.  

 

Representanter fra JA-avdelingens ledelse deltar på et senere møte i høst.  

FTV må få raskere hjelp og styret motta oversikt over fordelingen av JA-avdelingens 

kontaktpersoner i alle helseforetakene. 

 

Sak 3/19-20  Bladet "Overlegen" 

 

Styret gjennomgikk egne frister og sender inn planlagte bidrag så raskt 

som mulig.  
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Sak 4/19-20  Overlegen – publisering enkeltvis – digital løsning 

 

Styret diskuterte ulike modeller på forrige møte. Endelig avgjørelse ble 

utsatt. Sekretariatet lager en mail med utkast til 3 varianter som styret 

stemmer over på mail.  

Det planlegges publisering helst i november måned hvis trykkeri har 

kapasitet. 

 

Sak 5/19-20  Deltakelse i lønnspolitisk utvalg 

 

   Jfr. diskusjon på forrige styremøte.  

   Saken ble utsatt.  

 

Sak 6/19-20  Fokusområder for kommende styreperiode. 

  

   Saken ble utsatt til oktober-møtet. 

  

Sak 7/19-20 Gjennomgang og fordeling av de enkelte punkter i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet (PAP). 

    

   Saken ble utsatt til oktober-møtet. 

 

Sak 8/19-20 (MS) Ny høring - Utkast til versjon 6.0 av Norm for  

   informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

   Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken.  

   Diskuterte innspill tas evt. direkte i sentralstyret.  

 

Sak 9/19-20  Felles styremøte med Ylf 5.9.2019.  

 

   Det ble avholdt felles styremøte med følgende saker til diskusjon:  

 

- Samarbeid mellom styrene, arbeidsform  

 

- Vårkurs 2020 avholdes i Fredrikstad i uke 17-2020.  

• Bestille egne møterom 

• Bestille egne hotellrom  

• Ha felles møterom  

• Ha egne kontrakter 

• Kurskomiteen har ansvar den faglige kursprogram  

• Styret har budsjett-ansvar. 

• Honorar Legeforening takster. 

• Annet honorar må avtales med styret.  

• Kontrakter / Avtaler for Middager og underholdning avtales med 

sekretariat.  

• Forslag kommer fra styret + kurskomiteen  

• Forslag til gaver forelesere kommer fra styret + kurskomiteen 
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- Arbeid opp mot hovedoppgjøret 2020, arbeidsgrupper 

Ylf har satt ned 2 arbeidsgrupper som Of kan inviteres inn i.  

Of har nedsatt et lønnspolitisk utvalg. 

Ofs Geir Arne Sunde, Einar Vie Sundal, Vivvi Bakkeheim. 

 

 

- Legespesialisten 

Nedsette arbeidsgruppe.  

Of oppnevner noen til en slik gruppe, sender beskjed til Håvard 

Ravnestad.  

2 fra hver yf.  

 

- Lønn og arbeidstid 

- Leger før turnus 

- Kontingentfordeling 

 

- Rekruttering av tillitsvalgte i neste periode 

 

- Tillitsvalgtopplæring – videreutvikling av tilbud i modulserien. 

   Herunder videreutvikling av kurs for mer erfarne tillitsvalgte   

 

Sak 10/19-20 Landsrådsmøte november 2019 - Samling av Ofs 

foretakstillitsvalgte /nyvalgte landsrådsrepresentanter. 

 Styret vedtok at landsrådsmøtet avvikles den 13. og 14. november.  

 

Sak 11/19-20  Eventuelt. 

    

 

 

 

 

5.9.2019 / Jan Eikeland / Liv Marit Fagerli / Edith Stenberg (ref.) 

 


