
 

 

 

    Godkjent 7.5.2020. 
 

 

 

Referat styremøte Of – 13/2020  
 

Tidspunkt:    Torsdag 22. april 2020, kl. 16.00 – 17.30 

Sted:   Telefonmøte Teams 

 

Til stede: Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Lindy Jarosch-von Schweder, 
Ståle Clementsen, Mathis Heibert, Christian Grimsgaard, Marie Skontorp og Solveig Nergård. 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Fra sekretariatet: 
Edith Stenberg (sekretariatsleder), Jan Eikeland og Liv Marit Fagerli (juridiske rådgivere). 
 
Overlege Arve Kristiansen deltok under behandlingen av sak 147/19-20. 

 

Finanscontroller Axel Restrup fra Dnlf deltok under behandlingen av sak 150/ 19-20. 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 146/19-20  Referat fra styremøtet 16. april 2020 

   Referatet ble godkjent 
 

Sak 147/19-20  Oppnevning av nemnd for spesialistpraksis 2020 - 2022 

Det foreligger til behandling brev fra Dnlf datert 15. april 2020. Styret er 
bedt om å foreslå kandidater til nye medlemmer i den nasjonale 
nemnden for spesialistpraksis. Det er sentralstyret som treffer vedtak 
om oppnevning. 

 

Styret besluttet at det sendes en mail til de foretakstillitsvalgte i 
sykehusene for innspill til aktuelle kandidater fra Of.  

 

Styret vedtok å foreslå gjenoppnevning av Arve Kristiansen, UNN, som 
nemndsmedlem. Forslag til varamedlem vil bli behandlet på neste 
styremøte.  
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Sak 148/19-20  Korona-avtalen – Spekter og Virke 
Anne-Karin Rime og Geir Arne Sunde orienterte om erfaringen med de 
inngåtte korona-avtalene i sykehusene. 

    
Sak 149/19-20  Menon Economics – lønnsundersøkelse 

Styret vedtok å gjenoppta kontakten med analysefirmaet Menon 
Economics med tanke på å lage en spørreundersøkelse som skal 
kartlegge legers lønns- og arbeidsvilkår i sykehusene. Geir Arne Sunde 
har ansvar for å følge opp. 

 
Sak 150/19-20  Alfred Berg – investeringer 

Styret vedtok å bruke inntil 1 000 000 kroner (en million) av 
Overlegeforeningens egenkapital til gradvis å kjøpe seg inn i det 
aktuelle fondet i Alfred Berg i løpet av de nærmeste månedene, jf. 
Landsrådets vedtak i 2018.  
 
Styremedlemmene Christian Grimsgaard og Ståle Clementsen stemte 
imot vedtaket. 
 

Høringssaker 
 
Sak 151/19-20  Høring – Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 
   Det forelå til behandling høringssak på Min side. 
    

Styret vedtok at Overlegeforeningen ikke avgir høringsuttalelse. 
 

Saker til orientering/ diskusjon 
 

• Deltakelse på landsrådet for valgte representanter som er blitt ledere 

• Landsrådsmøtet 23. april 2020 

• Nordöl-møtet 16. april 2020 – resolusjon 

 

 

 
Referent: Edith Stenberg og Jan Eikeland 
 
 
 
 
 
 


