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   Godkjent 13.12.2019.  

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening 
 

Onsdag 13. november 2019, kl. 10.00 – 17.00 

 

Park Inn Gardermoen 
 

 

 

Til stede: 

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

von Schweder, Mathis Heibert og Marie Skontorp. 

 

Forfall: Solveig Nergård og Arild Egge 

 

Anne-Karin Rime deltok ikke under styrets behandling av sak 42/19-20 (Lønn til leder av 

Overlegeforeningen) 

 

Redaksjonsmedlem Arne Refsum i Overlegen var tilstede under sak 37/19-20. 

 

Fra sekretariatet: 

Liv Marit Fagerli, Edith Stenberg og Jan Eikeland. 

 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Valg 2021 

• Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen 

• Tariff-kurset 2020– program 

• Vårkurset 2020 - program 

• Ofs leilighet Aker Brygge – oppgradering. 

 

 

Sak 35/19-20  Referat fra styremøtet 14-15. oktober 2019 

 

   Referatet ble godkjent.  

 

Sak 36/19-20 Gjennomgang om fordeling av de enkelte punkter i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet (PAP). 

    

Styret vedtok at ansvaret for de enkelte punktene i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet tilsvarer ansvarsinndelingen for fokusområdene. 
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Sak 37/19-20  Bladet "Overlegen" 

 

Styret vedtok følgende tema for de kommende numrene av Overlegen: 

   Nr. 1/2020: Klima og Helse 

Styret ønsker at alle numrene i 2020 inneholder artikler som knytter seg 

til styrets vedtatte fokusområder. 

 

Sak 38/19-20  Overlegen – publisering enkeltvis – digital løsning 

 

Styret vedtok å akseptere modell 2 i det oversendte tilbudet fra Merkur 

Grafisk AS i brev av 28. august 2019 angående digitalt arkiv. 

Sekretariatsleder Edith Stenberg får fullmakt til å undertegne avtalen. 

Det er ønskelig at ordningen gjøres tilgjengelig fra det første nummeret i 

2020. 

 

Sak 39/19-20  Valg av landsstyredelegater – oppnevnt av styret –  

for perioden 1.9.2019 – 31.8. 2021. 

 

Anne Karin Rime og Geir Arne Sunde er delegater via sentralstyret. 

Som leder av Sør-Trøndelag Legeforeningen er styremedlem Lindy 

Jarosch-von Schweder direkte delegat til landsstyret.  

 

I tillegg skal Of-styret oppnevne 11 landsstyredelegater. 

 

Styret vedtok i august at følgende fem medlemmer oppnevnes: Christian 

Grimsgaard, Ståle Clementsen, Solveig Nergård, Marie Skontorp og 

Mathis Heibert. 

 

Styret oppnevner i tillegg følgende delegater til å representere Of på 

landsstyret i perioden 1.9.2019 – 31.8. 2021. 

 

Jannicke Mellin-Olsen 

Aasmund Bredeli 

Vivi Bakkeheim 

Christel Eriksen 

Anne Catherine Skaar 

Fredrik Eng 

 

Sekretariatsleder Edith Stenberg forespør de aktuelle kandidatene. 

 

Sak 40/19-20  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021 

 

Sekretariatsleder Edith Stenberg orienterte om prosessen med valg av 

nytt landsråd for inneværende periode. Helseforetakene som ennå ikke 

er ferdig med valget, skal purres på. 

 

Sak 41/19-20  Valg til sentral streikekomité.  
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Styret vedtok at Ståle Clementsen utnevnes til Ofs representant i den 

sentrale streikekomitéen. 

 

Sak 42/19-20  Lønn til leder i Overlegeforeningen 

  

Styret vedtok enkelte endringer knyttet til etterlønn i det oversendte 

saksframlegget angående fastsetting av lønn og andre betingelser til 

leder av Overlegeforeningen. Det justerte saksframlegget oversendes 

landsrådet før landsrådet starter. 

 

Styret foreslår at landsrådet fatter følgende vedtak: 

 

«Landsrådet vedtok sak om Ofs leders avlønning i tråd med styrets 

forslag slik det framkommer av saksframlegget. 

 

Lønn til Of leder etterbetales slik at samlet lønn fra og med 1. september 

utgjør 18 G.» 

 

Sak 43/19-20 Landsrådsmøte november 2019 - Samling av Ofs 

foretakstillitsvalgte /nyvalgte landsrådsrepresentanter 

 

Styret fordelte ansvarsoppgaver og gjennomgikk programmet til det 

kommende landsrådet. 

 

Sak 44/19-20  Arbeidsmøte i Mosjøen 9. – 10. januar 2020 

 

Styret vedtok å avvikle sitt arbeidsmøte i januar 2020 i Mosjøen. Det er 

bestilt møtelokaler på Fru Haugans Hotel. Styret ønsker å arrangere en 

middag for tillitsvalgte om kvelden. 

 

Styret fordelte arbeidsoppgaver for arbeidsmøtet. 

   

Sak 45/19-20 Regnskapsrapport for 3. kvartal 2019 

 

  Regnskapsrapporten for 3. kvartal 2019 ble tatt til etterretning. 

 

Sak 46/19-20 Teams for styret. 

 

  Styret ble orientert om at det skal legges til rette for at 

styremedlemmene skal få tilgang til Teams. Styret ønsker at 

Legeforeningens sekretariat gir styret opplæring på møtet i desember. 

 

Sak 47/19-20 Høring – Endringer i forskrift om betaling fra pasienter for 

poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
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Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

1) Of anser tiltaket som egnet. Endret organisering av arbeidsoppgavene i sykehusene 

berettiger etter Ofs erfaring at disse yrkesgruppene bør kunne gis anledning til å 

generere ISF-refusjon.  

 

2) Refusjonsordning for nettkonsultasjoner vil kunne sette sykehusene i stand til å kunne 

innføre digitale løsninger som muliggjør pasientkonsultasjoner på nett. Of vil bemerke 

at denne løsningen vil være aktuell for en begrenset andel av de polikliniske 

konsultasjonene som i dag foregår i poliklinikkene. For en rekke pasienter vil en 

nettkonsultasjon ikke gi fullgod undersøkelse og behandling. Økt bruk av 

nettkonsultasjoner vil kunne medføre økt arbeid for fastleger og den kommunale 

helsetjenesten, da det kan medføre at blodprøvetaking, sårbehandling mv. vil bli 

overført til primærhelsetjenesten. Of mener at refusjonsordningen for nettkonsultasjon 

ikke bør være like høy som refusjon for vanlig konsultasjon. Hvis refusjonsbeløpet 

legges for høyt vil dette kunne medføre et incitament til at konsultasjoner som – av 

hensyn til god pasientbehandling – bør skje ved oppmøte i poliklinikk, blir skjøvet over 

til nettkonsultasjon.  

 

3) Of mener at tiltaket er uegnet, og vil bemerke at vi ikke kjenner godt nok til årsakene til 

at enkelte pasienter uteblir fra avtalt konsultasjon. Dette bør være nøyere kartlagt og 

fremstilt før en gjennomfører tiltaket. Mange pasienter vil kunne oppleve dette som en 

urimelig straff, og et så høyt gebyr vil ikke gi et incitament for sykehusene til å 

iverksette tiltak som kan hindre uteblivelse fra time. Of kjenner til at dette i en del 

tilfeller skyldes uklarhet i innkalling, blant annet knyttet til oppmøtested.  

 

Of vil videre bemerke at selv om det ikke legges opp til endringer for tilbudet innen rus 

og psykisk helse, vil likevel denne pasientgruppen kunne rammes. De har 

gjennomgående dårligere somatiske helse enn befolkningen forøvrig, og Of anser at det 

vil kunne bli vanskelig å administrere en ordning hvor de skal kunne unntas for trippel 

egenandel for deres avtaler med den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten.  

 

I Helse vest utvikles det nå løsninger for bedre kommunikasjon med pasienten knyttet 

til timeavtaler, som også muliggjør at pasienten enklere kan ombestille eller avlyse 

time. Of anser at departementet i stedet bør påskynde denne type tiltak, i stedet for å 

innføre et tre-dobbelt gebyr.  

 

 

Sak 48/19-20   Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.  

   Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven. 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

    

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i legemiddelloven, apotekloven, 

grossistforskriften og apotekforskriften. Hensikten er å kunne innføre tiltak som skal bidra til å 

styrke legemiddelberedskapen. Overlegeforeningen stiller spørsmål ved hvordan norske 

helsemyndigheter er kommet i denne situasjonen? Er det mulighet til å forebygge de beskrevne 
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utfordringer og problemer knyttet til grossist og apotek ved å gjøre innskjerpinger i avtalene 

myndighetene har inngått med grossist og apotek før man endrer lovverket og forskriftene? 

 

1. Endring i Legemiddelloven 
Med utgangspunkt i at det i økende grad forekommer legemiddelmangel i Norge som ofte fører 

til redusert kvalitet i pasientbehandlingen og redusert pasientsikkerhet, støtter 

Overlegeforeningen forslaget til endring i Legemiddelloven som innebærer en regulering av 

distribusjon av legemidler fra grossist til apotek og norske helsemyndigters mulighet til å 

regulere parallelleksport av legemidler fra grossist.  

 

2. Endring i Apotekerloven 
Overlegeforeningen støtter forslag i lovendring som åpner opp for at norske helsemyndigheter 

skal kunne ilegge apotekene overtredelsesgebyr for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. 

Forslaget støttes for å opprettholde en høy pasientsikkerhet når det gjelder tilgang på medisiner 

for norske pasienter.  

 
3. Endring i Grossistforskriften 

Overlegeforeningen støtter forslaget om endring i grossistforskriften for at norske 

helsemyndigheter i fremtiden skal sikre en jevnere tilgang på medisiner på apotek i hele landet 

ved en mangelsituasjon. Overlegeforeningen ser på endring i forskriften som et tiltak for å 

bedre pasientbehandling og øke pasientsikkerheten.  

 
4. Endring i Apotekforskriften 

Overlegeforeningen ser at det potensielt kan oppstå vanskelige situasjoner for apotekene i en 

mangelsituasjon på legemidler. Overlegeforeningen støtter endring i apotekforskriften fordi det 

sees på som en bedring av pasientsikkerheten.  

 

Sak 49/19-20  Høring – Landsstyremøtet 2020 – Planlegging av helsepolitisk  

   debatt, aktuelle saker m.m. 

    

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Sak 7 

Overlegeforeningen støtter foreslått tema "Fastlegeordningen – nå eller aldri!" til helsepolitisk 

debatt på landsstyremøtet 2020. 

 

Sak 9- Aktuelle saker 

Det er foreslått to tema: «Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter» og «Arbeidsmiljø 

og ytringsfrihet i sykehus». 

 

Overlegeforeningen kommer med følgende temaforslag: «Jobbglidning - Ta kontroll. Rett 

kompetanse og ansvar til rett behandling på rett sted.» 

 

I de nordiske land med flat hierarkisk struktur har det alltid vært tradisjon at legeoppgaver har 

blitt overført fra leger til sykepleiere og annet helsepersonell. Eksempler på vellykkede 

«jobbglidninger» er hjertesvikt-, diabetes- og lungepoliklinikker og andre kroniske sykdommer 
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(revmatologi, gastroenterologi, høykostnadsmedisiner-infusjon og oppfølging). 

 

Med vedvarende mangel på spesialistkompetanse både i primær- og sekundærhelsetjenesten 

ser vi økende press fra myndighetene på at spesialsykepleiere og annet helsepersonell overtar 

legeoppgaver (screening for tarmkreft, legevakts-satellitt-prosjekt). I noen tilfeller registrerer 

vi et misforhold mellom ansvar og arbeidsoppgaver der andre enn leger får utvidet 

beslutningsmyndighet mens legen har det juridiske ansvaret. 

 

Det må avklares hvordan det faglige ansvaret mellom de forskjellige yrkesgrupper fordeles og 

vi mener det er viktig at Legeforeningen er tidlig ute for å medbestemme et regelverk. 

Arbeidshverdagen er i endring og overføring av kompetanse og ansvar mellom forskjellige 

helsefag kommer til å tvinge seg frem. 

 

En debatt på landsstyremøte kan være nyttig for å få innspill og et stemningsbilde blant 

medlemmene på dette høyaktuelle tema. 

 

Overlegeforeningen foreslår at dette tema erstatter de andre to foreslåtte tema under «Aktuelle 

saker». 

 

Menneskerettigheter er utvilsom en sentral og viktig men lite omdiskutert sak. Vi mener derfor 

at en diskusjon på landsstyremøte muligens fører til lite konkret utbytte. 

 

Dersom sentralstyre ønsker å ha to tema som «aktuelle saker» foreslår Overlegeforeningen å 

ha med «Arbeidsmiljø og ytringsfrihet i sykehus». Her finns det mange eksempler på 

utfordringer og en debatt anses som nødvendig. 

 

Sak 50/19-20  Høring – Forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer 

under IA-avtalen.  

   

  Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok at det ikke skal sendes inn en høringsuttalelse i saken. 

 

Sak 51/19-20  Eventuelt 

 

a) Tariff-kurs 2020.  

Styret ønsker at Ofs tariffkonferanse, som de siste årene har vært 

avholdt i februar, flyttes til høsten. Bakgrunnen er at det er 

hensiktsmessig at tariffkonferansen arrangeres i god tid i forveien av 

de kommende forhandlingene. 

 

b) Visma – reiseregningsprogram.  

Dnlf tilbyr yrkesforeningene tilgang til Wisma reiseregningsprogram 

fra 2020.  

Installasjon/oppsett kr. 5.000,- + mva. Kr. 55,- + mva pr bruker /pr 

måned.  

Styret vedtok å bestille dette for styrets og sekretariatets 

medlemmer.  
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Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

a) Høring  - ny ehelselov og endringer i IKT-standardforskriften. 

Of ønsket ikke å avgi høringsuttalelse i saken. 

 

13. november 2019, Jan Eikeland  og Edith Stenberg (ref.) 


