
 

 

 

 

          Godkjent 19.3.2020 
 

Referat styremøte Of - 04/2020 
 

Tidspunkt:    Onsdag 4. mars 2020, kl. 20.00 – 22.30 

Sted:   Telefonmøte 

 

Til stede: 
Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle Clementsen, Christian 
Grimsgaard, Lindy Jarosch-von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp og Solveig Nergård. 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Fra sekretariatet: 
Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Jan Eikeland (juridisk rådgiver) 
 

Høringssaker 
 

Sak 104/19-20 Høring – Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34a – 
melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
I høringsnotatet fra HOD foreslås det en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer 
og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser 
som er eller kan være av fare for trafikksikkerheten. 
 
Flygeledere foreslås inkludert i meldeplikt mens det foreslås adgang til å melde loser og 
førere innen sjøfart og skinnegående kjøretøy. Meldeplikt-/adgang skal gis heretter ikke bare 
til leger men til helsepersonell (optikere, psykologer). 
 
Utvidelse av meldeplikt/-adgang gjør det lettere for helsepersonell å melde om 
helsesvekkelser som i utgangspunktet er begrenset av taushetsplikten. Det er viktig å påpeke 
at balansen mellom personvern og meldeplikt alltid må vurderes nøye og at dette er 
behandlerens ansvar. Utvidelse av meldeplikt/-adgang kan svekke taushetsplikten som er 
grunnlag for en tillitsfull pasient(bruker) – lege(behandler) relasjon. 
 
Om man skal skille mellom meldeplikt og –adgang mellom de forskjellige grupper kan 
diskuteres. Argument for kun meldeadgang i gruppen los/skipsfører/skinnegående fartøyer er 
å senke terskelen for å melde. Of foreslår en evaluering av ordningen etter et rimelig tidsrom. 
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Departementet foreslår også å fjerne behandlerens plikt til å oppfordre pasienter til å levere 
inn førerkort eller sertifikat, og erstatte dette med plikt til å opplyse pasienten om at 
helsekravene for føring av motorvogn m.fl. ikke er oppfylt. Det har vært ansett upraktisk og 
uhensiktsmessig at en pasient skal oppsøke politiet eller vegmyndighetene for å innlevere 
førerkortet, spesielt i tilfeller der helsesvekkelsen er av kort varighet. Så lenge det ikke fattes 
vedtak om tilbakekall av førerretten, kan førerkortet også hentes ut igjen når personen selv 
ønsker det – det mangler en faglig vurdering og kvalitetssikring av tilbakeleveringsprosessen.  
 
Overlegeforeningen er enig i denne tilpasningen som anses som hensiktsmessig. Det foreslås 
ingen endringer i selve behandlerens (leges, optikers og psykologs) meldeplikt for pasienter 
med førerkort eller sertifikat til fylkesmannen når pasienten ikke oppfyller helsekravene 
(helsepersonelloven §34) som anses som godt innarbeidet.  

 
Sak 105/19-20 Høring – Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i 

spesialisthelsetjenesten 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

Of har gjennomgått Helse- og omsorgsdepartementets forslag om alternativ regulering av 
pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og endringer i registrering av ventetid. Of anser at 
forslagene vil bidra til svekkede pasientrettigheter, og at de ikke bøter på de mangler som lå 
til grunn for at arbeidet ble igangsatt.  

I høringsnotatet gir departementet en mangelfull fremstilling av det historiske bakteppet og 
hvilke endringer som har skjedd i sykehusenes praksis de siste årene. Of vil kort skissere 
hovedtrekk i utviklingen.  

Da pasientrettighetene ble innført på slutten før årtusenskiftet var Stortingets intensjon at 
pasienten skulle gis rett til behandling innen en gitt frist. Det oppsto raskt spørsmål knyttet til 
hvordan pasienter med uavklarte tilstander skulle håndteres, og det ble derfor senere gjort 
endringer som gav anledning til å knytte rettigheten til utredning i stedet for behandling. 
Intensjonen var ikke at en høy andel av pasientene skulle plasseres i denne kategorien; det 
var presisert at sykehusene skulle innta en aktiv holdning for å avklare hva slags behandling 
pasienten måtte forventes å skulle ha. Pasienten kunne kontaktes på telefon eller innkalles til 
en forhåndskonsultasjon for å avklare hvilken behandling som var aktuell. En stor andel av 
pasientene ble fortsatt gitt rett til behandling, og i en stor andel av tilfellene klarte ikke 
sykehusene å innfri behandlingsgarantien, og det oppsto fristbrudd. Men fordi de færreste 
pasienter var klar over at fristen var oversittet og hvilke rettigheter dette utløste, var det få 
som klaget og underrettet HELFO.  

Det kom etterhvert frem at sykehusene håndterte de få som klaget ved å plassere disse foran 
i køen. Ordningen gav altså ingen effektiv rettighetsstilling til pasientene, og hadde dessuten 
den uheldige vridningseffekten at de som var best informert ble prioritert på bekostning av 
øvrige. Fra 2013 ble derfor sykehusene pålagt selv å underrette HELFO når det oppsto 
fristbrudd i pasientforløpene. Dette skapte betydelig press på tjenesten. Sykehusene tilpasset 
seg underretningsplikten ved i økende grad å kategorisere pasientene som uavklart, med rett 
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til utredning, i strid med lovgivers intensjon. Andelen som ble gitt rett til behandling falt 
drastisk, og for de få som likevel ble gitt rett til behandling ble rettigheten i de fleste tilfelle 
uansett anført som innfridd ved første konsultasjon, i strid med regelverket.  

Lovendringen i 2013 medførte altså en omfattende endring av registreringspraksis i 
sykehusene. Den samlede effekten av registreringsendringene har vært formidabel; 
departementet anfører i høringsnotatet at 98 prosent av pasientene nå tas av venteliste ved 
første konsultasjon, og rettighetene er da betraktet som innfridd. Utviklingen har 
tilsynelatende gitt kortere ventetid og færre fristbrudd, men hovedforklaringen er at 
pasienten nå ikke står med annen effektiv rett enn til en første konsultasjon i sykehuset. Etter 
lang tids kritikk gav omsider Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet i oppgave å 
gjennomgå systemet med tanke på endringer.  

Hovedutfordringene ved den praksis som har utviklet seg i sykehuset er følgende; 

- Pasienten har ikke effektive rettigheter utover første konsultasjon fordi 
o Pasienter som skulle vært gitt rett til behandling gis rett til utredning 
o Pasienter som gis rett til behandling tas av venteliste ved første konsultasjon 

- Pasienten kan ikke treffe opplyste valg, og nyttiggjøre seg av mulighetene som ligger i 
ordningen med fritt sykehusvalg; de angitte ventetidene henger i liten grad sammen 
med reell ventetid til prosedyrestart 

- Fristbruddordningen fungerer ikke etter intensjonen. Frist registreres som innfridd i all 
hovedsak ved første konsultasjon, og før pasienten har mottatt behandling 

- En rekke pasienter tas inn til en ekstra vurdering i forkant av egentlig oppstart av 
forløpet, antall konsultasjoner per pasientforløp øker  

- Ventetids- og fristbruddregistreringen er ikke pålitelig, og beslutningstakere får 
oppgitt feil styringsinformasjon. Utvikling i reell ventetid (til prosedyrestart) avviker 
vesentlig fra den oppgitte; da registreringene startet 1. tertial 2012 var ventetid til 
prosedyrestart for utredning og behandling 67 dager (hele Norge), og i 1. tertial 2019 
var den også 67 dager. Dette avviker vesentlig fra den offisielle ventetidsstatistikken.  

Etter Ofs vurdering er dette hovedtrekkene i utfordringsbildet som lå til grunn for 
Helsedirektoratets utredning. Direktoratet foreslo ulike modeller som kunne bøte på 
manglene med ulike sett av virkemidler. Helse- og omsorgsdepartementet har gått gjennom 
forslagene og anfører at de vil iverksette kortsiktige endringer;  

Større endringer i regelverket krever imidlertid lenger implementeringstid, og 
departementet mener derfor at det er riktig å gjøre mindre endringer på kort sikt. 
Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med eventuelle større justeringer i 
regelverket som kan innføres på lengre sikt, og vil komme tilbake med eventuelle 
forslag på vanlig måte.  

Of anser at en slik tilnærming er utilstrekkelig og lite forpliktende. Departementet har vært 
kjent med svakhetene i dagens praktisering av regelverket i en årrekke, og har hatt god 
anledning til å forberede et regelverk som bedre ivaretar pasientrettighetene og øvrige 
hensyn.  
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Departementet foreslår konkret å fjerne skillet mellom utredning og behandling. Of oppfatter 
at departementet tar ut et enkelt delforslag fra direktoratets modell A, uten å hensynta at 
dette ikke er en selvstendig tilrådning, men en komponent i en modell. I realiteten innebærer 
departementets forslag at den lovstridige praksis som har utviklet seg i sykehusene etter 
endringene i 2013 nå gjøres lovlig. Of kan ikke se at departementets forslag vil bøte på noen 
av utfordringene som er anført over. Departementet foreslår i tillegg at første konsultasjon 
ikke trenger å være oppmøte på sykehuset, men at denne kontakten kan innfris ved E-
konsultasjon.  

Of er bekymret for at de formelle pasientrettighetene vil bli vesentlig svekket som følge av 
departementets forslag. I stedet for å rette opp i en uheldig praksis som har utviklet seg i 
sykehusene foreslår departementet at loven skal tilpasses praksis. Departementets forslag vil 
kunne bidra til ytterligere å svekke pasientens rettsstilling i møte med helsetjenesten. I 
realiteten kan pasientrettighetene i en ny modell enkelt innfris ved at pasienten får en 
telefon fra sykehuset, og pasienten sin videre rettsstilling i behandlingsforløpet er svakt 
ivaretatt. Of forstår departementets forslag dit hen at også fristbruddrett er innfridd når 
første konsultasjon, ved oppmøte eller telefon, er gjennomført. Departementet presiserer 
riktig nok at det ikke er anledning til å gjennomføre konsultasjoner uten at dette er reell start 
på behandlingsforløpet, men dette er et krav det vil være svært krevende å etterprøve, og 
det vil ventelig ha liten effekt i sykehusene.  

Of registrerer at departementet foreslår endringer i § 2 begrunnet i endringene som er tatt 
inn i prioriteringsforskriften. Of registrerer videre at departementet anfører at dette ikke vil 
medføre endringer i pasientenes rettigheter. Of har ikke hatt anledning til å vurdere 
endringsforslaget, men vil vise til Ofs høringsinnspill om juridisk oppfølging av 
prioriteringsmeldingen (vedlagt).  

Avslutningsvis vil Of uttrykke misnøye over at Helse- og omsorgsdepartementet har brukt så 
lang tid på å fremme dette forslaget, og at departementet etter lang tid fremmer et forslag 
som lanseres som et kortsiktig tiltak. Forslaget bøter ikke på manglene som har fremkommet, 
vil svekke de formelle pasientrettighetene, og vil kunne bidra til å forsterke svakhetene som 
følger av dagens praksis. Of anbefaler at departementet trekker dette forslaget. Lovendringer 
på dette området bør være gjennomarbeidet og legge opp til et helhetlig system for å ivareta 
gode pasientforløp i helsetjenesten. I påvente av en helhetlig plan burde departementet – i 
stedet for å lovfeste dagens praksis – innskjerpe sykehusenes praksis på området slik at 
pasientrettighetene og lovbestemmelsene overholdes i tråd med lovgivers intensjon.  

Sak 106/19-20  Høring – Evaluering av ordningen med lokalforeninger  
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 
Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Bakgrunn: 

Sentralstyret ønsker at høringsprosessen skal bidra til å gjøre lokalforeningene best mulig 

rustet for ivaretakelse av de lovpålagte oppgavene i lokalforeningene. Det anmodes derfor at 

høringsinstansene svarer spesielt ut følgende problemstillinger med utgangspunkt i vedlagte 
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rapport:  

1. Hvordan kan lokalforeningene tydeliggjøre og styrke sitt ansvar overfor tillitsvalgte?  

2. Hva kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gjøre for å bistå 

lokalforeningene?  

3. Hva kan lokalforeningene gjøre for å bistå yrkesforeninger og fagmedisinske 

foreninger?  

Arbeidsgruppens metodikk: 

I juli 2019 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til lederne i lokalforeningene. Disse 

spørsmålene omhandlet i hovedsak:  

1. Aktiviteter med utgangspunkt i lokalforeningens roller og oppgaver, jfr. 

Legeforeningens lover § 3-4-3.  

2. Utdypende spørsmål knyttet til organiseringen av hver lokalforening (bl.a. lokalt 

sekretariat, nettsider, medlemsblad m.m.).  

3. Lokalforeningens behov for bistand fra hovedforeningen.  

Det ble i oktober sendt ut en ny spørreundersøkelse til lederne i lokalforeningene med 

hovedvekt på erfaringer med lokalt ansatte administrasjonskonsulenter.  

Sentrale diskusjonspunkter og konklusjoner fra arbeidsgruppen:  

• Lokalforeningene bør utvikles i lokale prosesser og etter lokale behov og frivillighet.  

• Lokalforeningene må å ta utgangspunkt i lovene og øke aktiviteten, optimalisere sin 

organisering ved blant annet bruk av lokale administrasjonskonsulenter.  

• Arbeidsgruppen anser det som viktig at de lovpålagte oppgavene til lokalforeningene i 

sterkere grad blir ivaretatt der aktiviteten i dag ikke er tilfredsstillende. Dette gjelder i 

særlig grad økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte i helseforetakene.  

• Arbeidsgruppen finner det essensielt å vurdere konsekvenser av regionreformen og 

profesjonalisering av lokalforeningen med utgangspunkt i pågående reformer og 

organisasjonsendringer i helsetjenestene, f.eks. helsefellesskapene.  

Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides med:  

Samkjøring, profesjonalitet og utvikling i alle lokalforeningene:  
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• For å sikre samkjøring, kontinuitet og profesjonalitet anbefaler arbeidsgruppen en 

videreutvikling av ordningen med lokale administrasjonskonsulenter.  

• For å øke Legeforeningenes lokale aktivitet er det viktig å styrke samarbeid og bistand 

til alle tillitsvalgte.  

• Mer og bedre erfaringsutveksling mellom lokalforeningene og en økt dialog med 

hovedforeningen vil fremme lokalforeningenes utvikling. Denne dialogen bør være 

toveis.  

• Hovedforeningen bør legge til rette for fire virtuelle møter årlig for de ansatte i 

lokalforeningene slik at de får jevnlig og nødvendig oppdatering og informasjon.  

• Ansatte i lokalforeningene inkluderes og involveres på den årlige 

lokalforeningssamlingen.  

Arbeidsgruppen anbefalinger til regionreformen og videre prosess  

• Arbeidsgruppen mener det bør gjennomføres prosesser i lokalforeningene for å vurdere 

en eventuell tilpasning til regionreformen og helsefellesskapene. De lokalforeningene 

som mener det er hensiktsmessig å tilpasse seg reformen, bør drøfte dette på sine 

årsmøter.  

• Arbeidsgruppens vurdering er at det blir viktig å se på lokale løsninger og hva som 

fungerer for hver enkelt lokalforening heller enn å foreslå en samlet løsning med 

sammenslåinger for alle lokalforeningene.  

Overlegeforeningen (Of) har vurdert gruppens arbeid og har følgende synspunkt med 

særlig referanse til Legeforeningens lover § 3-4-3 om lokalforeningens formål og 

oppgaver: 

 

• Of vil først takke arbeidsgruppen for en grundig og nødvendig utredning. 

• Of er enig med temaet om profesjonalisering og utvikling av lokalforeningene, som er 

tatt inn i utredningen etter innspill fra Sør-Trøndelag Legeforening. Of finner derimot 

ikke at utvalget har svart ut dette punktet på andre områder enn at man konkluderer at 

lokalforeningene ønsker en «videreutvikling av ordningen med lokale 

administrasjonskonsulenter».  

• Of ser en utvikling der det regionale leddet (RHF) trer frem som en stadig sterkere 

premissleverandør for de prosesser og den utvikling som skjer i sykehusene, som er 

arbeidsplassen til nesten 2/3 av alle landets leger. Of mener at et forsterket 
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påvirkningsarbeid inn mot RHF og konserntillitsvalgte er viktig for å understøtte 

interessene til våre medlemmer i sykehusene, og vi synes at lokalforeningene kunne 

hatt en viktig oppgave her. Sykehusleger utgjør en betydelig del av medlemsmassen og 

inntektsgrunnlaget til lokalforeningene, og Of hadde forventet at mer av aktiviteten til 

lokalforeningene dermed var innrettet for å støtte sykehuslegene. Dette er hjemlet i 

Legeforeningens lover § 3-4-3 der lokalforeningene tilpliktes «å engasjere seg i lokal 

helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering 

av den samlede helsetjeneste». 

• Of er enig med arbeidsgruppen at en organisasjonsmodell tilsvarende regionreformen 

ikke nødvendigvis vil avstedkomme større påvirkningskraft inn mot RHFène, da få 

helseoppgaver tilligger disse og helse-regionene er organisert annerledes. Of er dermed 

undrende til konklusjonen i rapporten som sier at «Det bør etter landsstyremøte 2020 

gjennomføres prosesser i lokalforeningene for å vurdere en eventuell tilpasning til 

regionreformen og helsefellesskapene. De lokalforeningene som mener det er 

hensiktsmessig å tilpasse seg reformen, bør drøfte dette på sine årsmøter». Of mener at 

dette vil skape en ytterligere distanse mellom lokalforeningenes mulighet til å 

understøtte en god utvikling også for sykehusleger, og vi mener at en utvikling av 

lokalforeningenes organisasjonsmodell ikke er ett spørsmål som bør avgjøres av 

lokalforeningene alene, men som også bør engasjere yrkesforeningene og 

hovedforeningen. Også viktig i denne vurderingen er økonomi, dersom man ser 

hovedforeningen sin situasjon opp mot lokalforeningene, og etterlevelsen av formålene 

til lokalforeningene sett opp mot interessene til hovedtyngden av medlemmene som 

utgjør grunnlaget for lokalforeningenes økonomi.  

• Of er uenig i at «Helsepolitikk utøves hovedsakelig mot kommunene og 

lokalsamfunnene» slik arbeidsgruppen skriver, hvert fall for våre medlemmer og 

sykehusleger som utgjør hovedparten av lokalforeningens grunnlag. Of deler imidlertid 

arbeidsgruppens bekymring for at ikke alle regionutvalg fungerer like godt inn mot 

RHFène. Of mener derfor at man for lokalforeningene bør finne en 

organisasjonsmodell som på en bedre måte også ivaretar sykehuslegenes behov for 

påvirkning inn mot RHFéne, og mener at utvikling av en ny organisasjonsmodell ikke 

utelukkende skal være opp til lokalforeningene å bestemme videre, slik arbeidsgruppen 

skriver. 

• Det mest bekymringsfulle i rapporten, slik Of ser det, er undersøkelsen som viser at 

nesten 2/3 av lokalforeningene ikke følger lovenes § 3-4-3 andre ledd som sier at 
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«Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte 

og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. 

Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet» At 50% av lokalforeningene sier at 

de ikke driver slik aktivitet, og 11% sier de kun driver dette i svært liten grad, er 

urovekkende og utfordrende for Of. Resultatene i denne undersøkelsen stemmer med 

tilbakemeldinger som Of får fra foretakstillitsvalgte på mange sykehus, som opplever 

det som krevende å få økonomisk støtte fra lokalforeningene også til mindre 

arrangement. Samtidig vet vi at tilskudd basert på medlemsmassen av sykehusleger 

utgjør mye av grunnlaget for lokalforeningene sin økonomiske situasjon. Det er også 

uklart for Of om avsetning til slik støtte fremgår i budsjettene til den tredjedelen av 

lokalforeningene som oppgir å gi slik støtte til tillitsvalgte i sykehusene. Of opplever 

tilbakemeldingene om at foretakstillitsvalgte ikke får økonomisk eller annen støtte fra 

lokalforeningene slik det er skissert i lovene som problematiske, når de heller ikke har 

noe selvstendig budsjett å disponere til slike formål. 

• Of mener at en tilsvarende undersøkelse som er gjort blant lederne av lokalforeningene 

og beskrevet i rapporten, burde vært gjort til de foretakstillitsvalgte i sykehusene, for å 

få bedre grunnlagstall på hvilken praktisk og økonomisk støtte sykehustillitsvalgte får 

fra sine lokalforeninger og hvilke behov disse har for politisk påvirkningsarbeid i sine 

regioner. Dette kunne gitt ett bedre grunnlag for å si noe om hvilke 

organisasjonsmodeller for lokalforeningene som kunne vært best for våre medlemmer 

fremover.    

• Of er uenig med arbeidsgruppen sine anbefalinger «at lokalforeningene bør utvikles i 

lokale prosesser og etter lokale behov». Of mener at utviklingen av lokalforeningene 

berører hele legeforeningen og flesteparten av medlemmene på en grunnleggende måte, 

og vil støtte en bredere prosess som ivaretar dette med organisasjonsmodell, oppgaver 

og økonomi, på en god måte fremover.  

• Of vil også påpeke at lokalforeningens betydning som geografisk nært 

organisasjonsledd også bør være sikret ved en eventuell endring av 

organisasjonsstruktur/sammenslåing, for eksempel ved å nedfelle at sammensetning av 

styre og fordeling av midler bør gjenspeile regionens og både deres sentrale og perifere 

områders behov. 

 
Sak 107/19-20  Høring – Endringer i Legeforeningens lover om spesialforeninger
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
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Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen ønsker en Legeforening hvor alle leger i Norge kan finne sin plass. Det er 
viktig at det er muligheter i foreningen for endring i takt med samfunnet og interesser hos 
medlemmene.  
 
Overlegeforeningen mener det er viktig at foreningens politikk vedtas gjennom demokratiske 
prosesser, særlig når det gjelder foreningens sentrale politikkområder. I mange tilfeller kan 
det være vanskelig å skille mellom fag og politikk. Det vil i noen tilfeller kunne være vanskelig 
både internt i foreningen og kanskje særlig eksternt dersom spesialforeninger lager og fronter 
meninger og politikk som ikke er forankret i den demokratiske valgte delen av foreningen, 
men som vil kunne bli oppfattet som Legeforeningens vedtatte politikk. 
 
Ønske om mer sekretariatsbistand øker i hele foreningen. Overlegeforeningen kan ikke se at 
det vil være hensiktsmessig slik ressurssituasjonen er i dag at spesialforeningene skal kunne 
bruke sekretariatsbistand. Legeforeningens lover legger heller ikke opp til at 
spesialforeningene skal ha slik bistand.  
 
Det kan være utfordrende å finne løsninger på hvordan legers interessefelt på tvers av lokal-, 
fag- og yrkesforeninger skal finne sin form i Legeforeningen dersom det ikke kan være i form 
av en spesialforening, men vi mener at de eksisterende strukturene i foreningen må kunne 
finne møtepunkter for disse interessefeltene, for eksempel i form av nettverk, utvalg eller 
møteplasser.  Overlegeforeningen støtter en endring av paragraf 3-9-1 slik det legges fram i 
høringen. 
 
Sak 108/19-20  Høring i organisasjonen - Lovendring -  § 4-1 Sekretariatet 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Generalsekretærstillingen i Legeforeningen er, som påpekt i høringsbrevet, en krevende 
posisjon og ved nyansettelser er det erfaringsmessig relativt få reelle kandidater til stillingen.  
For å kunne øke søkertilfanget til stillingen som generalsekretær har det vært reist spørsmål 
om det bør åpnes for at andre enn kandidater med medisinsk embetseksamen kan vurderes 
ved rekrutteringen. 
 
Det nevnes at de øvrige nordiske legeforeninger ikke har lege som øverste administrativ 
leder. Likevel er de foreningene ikke helt sammenlignbart med Den norske legeforening som 
også i stor grad er en faglig organisasjon. 
 
Overlegeforeningen vektlegger følgende fra utredningen:  
 
Legeforeningens standpunkt er at leger er best egnet til å lede sykehus og helseforetak. Det 
kan vektlegges at tilsvarende prinsipp bør gjelde for Legeforeningen som administrativ 
virksomhet, både av hensyn til intern og ekstern autoritet, og av hensyn til kjennskap til 
helseområdet og medisinske fag. I sin rolle har generalsekretær en funksjon som 
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kontaktpunkt inn i foreningen overfor medlemmer som henvender seg, og den interne 
autoriteten til å møte slike henvendelser vil kunne anses å være annerledes for en lege, enn 
for en administrativ leder med annen bakgrunn.  
 
I diskusjon i styret har det blitt påpekt at bedre forståelse av arbeidsmåten leger i de 
forskjellige foreningsledd har kan være et argument for å fortsatt sette krav om å ha en lege 
som generalsekretær. 
 
Legeforeningens organisasjonsstruktur har de siste årene endret seg betydelig, i tråd med 
endrede utfordringer og oppgaver. I takt med at organisasjonen har blitt vesentlig større er 
generalsekretærens oppgaver endret, og samtidig er tilstedeværelsen av foreningens 
tillitsvalgte betydelig økt med frikjøp av president, samt ledere i de store yrkesforeningene.  
Overlegeforeningens styremedlemmer har ulike oppfatninger, men flertallet mener at det 
ikke har avgjørende betydning om søker til stilling som Legeforeningens generalsekretær er 
lege eller ikke. Den foreslåtte formuleringen «generalsekretær bør være fortrinnsvis lege» 
kan stenge for potensielle gode kandidater uten medisinskfaglig bakgrunn. 
Overlegeforeningen mener likevel at leger i kraft av yrkesutdanning og erfaring i større grad 
enn andre kandidater kan inneha kvalifikasjoner som gjør dem særlig egnet til stillingen, men 
mener at dette må inngå i en samlet vurdering av aktuelle kandidater ved ansettelse.  
 
Dagens § 4-1 i Legeforeningens lover lyder: «Foreningens daglige virksomhet utøves av et 
sentralt sekretariat, som ledes av generalsekretæren. Han/hun er foreningens 
forretningsfører og skal være lege.» 
 
Overlegeforeningen foreslår at siste delsetning «skal være lege» strykes.  
 
Sak 109/19-20 Høring – til landsstyret – rettshjelpsordning for leger – forslag til 

vedtektsendringer 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen har vurdert høringen og støtter de foreslåtte endringene.  
 
 
Sak 110/19-20 Høring – Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i 

landsstyret 
 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min Side.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen anerkjenner at Eldre Legers forening er viktige og bidrar med 
konstruktive innlegg på landsstyremøtene. 
 
Som hovedprinsipp mener vi at landsstyret ikke bør bli større. Om en forening skulle øke sin 
representasjon måtte det gjøres et arbeid på å se på sammensetningen av hele landsstyret og 
det mener vi ikke det er behov for nå. 
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Sak 111/19-20  Høring – Endringer i Legeforeningens lover vedr. fagaksen 
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen har vurdert høringen og støtter de foreslåtte endringene 

Vedtakssaker 
 
Sak 112/19-20 Oppnevning av medlemmer i Utvalg for kvalitet og pasient-sikkerhet – 

yrkesforeningene 
Styret vedtok å oppnevne Svein Arne Monsen som medlem i utvalget 
for kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
Sak 113/19-20 Saker til fellesstyremøtet med PSL 19. mars 2020.  
 Styret diskuterte hvilke saker de ønsker å ta opp på det felles 

styremøtet med PSL i mars 2020. Forslaget til temaer oversendes PSL i 
forkant av styremøtet. 

 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte. 
 

a) Høring – forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsloven.  
Of ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i saken.  

 

Saker til orientering/ diskusjon 

• Bladet Overlege – tema til nr. 2 – oppgaveglidning.  

• Corona-viruset – betydning for sykehusene.  
 
 
Referenter: Edith Stenberg og Jan Eikeland 


