
 

    Godkjent 20.8.2020. 

 

Referat styremøte Of – 17/2020 
 

Tidspunkt:    Tirsdag 16. juni 2020, kl. 10.00 – 17.00.     

Sted:   The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo. Aker brygge /Tjuvholmen.  

 

Til stede: Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Marie Skontorp, Ståle 
Clementsen, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, Lindy Jarosch-von Schweder (deltok per 
Teams) og Solveig Nergård (deltok ikke under sak 167, 168 og 173). 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Fra sekretariatet: 
Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland (juridiske rådgivere). 
 
Andre deltakere: 
Seksjonssjef Gorm Hoel og kommunikasjonsrådgiver Tor-Martin Nilsen i Samfunnspolitisk 
avdeling deltok under sak 170. 

Redaktør Arild Egge deltok under sak 173. 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 167/19-20  Referat fra styremøtet 19. mai 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 168/19-20  Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. mai 2020 

   Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 169/19-20  FTV-møte i Arendal 20. – 21. august 2020 

Styret ga sin tilslutning til å arrangere et møte for Ofs 
foretakstillitsvalgte i Arendal 20. – 21. august. Sekretariatet sender ut 
invitasjon med foreløpig program i løpet av en ukes tid. 

 
Sak 170/19-20  Konferanse /webinar om sykehusbygg 

Styret ber Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen om å arbeide 
videre med planene om å arrangere en heldags konferanse om 
sykehusbygg i tråd med de innspillene som kom fra styret. Styret 
foreslår at konferansen arrangeres 29. oktober. Det er ønskelig at 
konferansen også gjennomføres som webinar. 

 
Sak 171/19-20  Menon-lønnsutvalget 

Styret vedtok å be analysefirmaet Menon Economics gjennomføre en 
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spørreundersøkelse som skal kartlegge legers lønns- og arbeidsvilkår i 
sykehusene. Geir Arne Sunde har ansvar for å følge opp i tråd med 
innspillene fra styrets diskusjon. 

 
Sak 172/19-20  Mulige endringer i Ofs vedtekter 

Styret vedtok at en arbeidsgruppe bestående av styremedlem Marie 
Skontorp, Jan Eikeland og Liv Marit Fagerli (begge juridiske rådgiver) får 
ansvaret for å arbeide fram et forslag som styret kan legge fram som en 
sak for landsrådsmøtet i november 2020 om mulige endringer av Ofs 
vedtekter og valginstruks. Framlegget for landsrådet skal presentere de 
ulike utfordringene med dagens regelverk, samt gi forslag til 
overordnede føringer for Ofs videre arbeid med saken. 

 
Sak 173/19-20  Overlegen 3 og 4, samt jubileumsnummer 1-2021 

Styret ga innspill til ulike temaer til de kommende numrene  av 
Overlegen. 

 
Sak 174/19-20  Vårkurset 2021 

Styret ønsker at saken blir diskutert på samlingen for FTV-er i Arendal i 
august, og ber kurskomiteen utarbeide et forslag til innretning og 
gjennomføringen av vårkurset 2021 i etterkant av denne samlingen. 

 

Høringssaker 
 
Sak 175/19-20  Høring av forslag til endring i yrkeskvalifikasjonsloven 
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Kunnskapsdepartement foreslår endringer i lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om 
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.  
 
Overlegeforeningen oppfatter de foreslåtte endringene i hovedsak som tilpasninger for å få 
regelverket mer i samsvar med reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, men vil likevel påpeke 
noen forhold som kan bidra til kvalitetssikring av godkjenningens implementering.  
 
Departementet foreslår at følgende prinsipper legges til grunn:  
 
Godkjenningsprinsippet: Ved behandling av søknader skal det legges vekt på de helhetlige 
yrkeskvalifikasjonene og ikke bare den formelle utdanningen. Hvis summen av de helhetlige 
yrkeskvalifikasjonene ikke er vesentlig forskjellige fra kravene i Norge, bør det i 
utgangspunktet gis godkjenning.  
 
Of bemerker: Det forslås en vurdering av kvalifikasjonen og ikke selve utdanningen, fordi det 
ønskes at EØS-landene har gjensidig tillit til sine (delvis forskjellige) utdanninger. 
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Overlegeforeningen mener at det er en praktikabel, helhetlig og behovsrettet tilnærming at 
fokus rettes mot resultat av utdanning og ikke mot «fingransking" av selve utdanningen. 
   
Det forventes at yrkesutøveren må være fullt ut kvalifisert til å utøve sitt yrke i hjemlandet og 
at utdanningen - inkludert eventuell praksis- må være gjennomført. Her vil Of vise til 
høringssvaret til høringen «Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm.» der vi ga 
følgende uttalelse: 

 
« I høringsnotat punkt 5.5.2. foreslås det at normalløsningen bør være at de som 
søker godkjenning i Norge har fullført utdanningen sin i henhold til utdanningslandets 
krav og får «full tilgang til yrket». 
 
Dette varierer fra land til land der det i noen land gis autorisasjon kun etter fullført 
veiledet praksis (her har praksis «LIS1» «PJ»-preg) mens det i andre land gis full 
autorisasjon etter avsluttet studium. Her arbeider legen ofte under en viss supervisjon 
men mere selvstendig.  
 
Of mener at betegnelsen «full tilgang til yrket» ikke er nøyaktig men at den bør 
erstattes med betegnelsen «full autorisasjon». 

 
Også i denne høringen mener Overlegeforeningen at betegnelsen «fullt ut kvalifisert til å 
utøve sitt yrke» bør vurderes erstattet med «inneha full autorisasjon» eller lignende. Det er 
et viktig ledd i kvalitetssikring at kvalifikasjonsbevis kreves (4.4). 
 
 
Utligningstiltak: Når en søker mangler de nødvendige kvalifikasjonene for godkjenning, bør 
søker opplyses om tiltak som prøveperiode, egnethetstest eller kompletterende utdanning i 
den grad slike tilbud er tilgjengelige.  
 
Of bemerker: I høringsnotatet åpnes det for diskusjon om rett til utligningstiltak skal knyttes 
mot gyldig oppholdstillatelse. Overlegeforeningen mener at vurderingen av rett til 
utligningstiltak kan muligens skje uten  krav om oppholdstillatelse. Ved å kreve 
oppholdstillatelse, kan det være fare for å ekskludere egnede arbeidssøkere fra å oppnå 
godkjenning i Norge. Vi vil i denne sammenhengen vise til vedvarende stor mangel på 
fagpersonell i Norge på forskjellige områder. Overlegeforeningen støtter forslagets alternativ 
1. 
 
Delvis adgang: Når en søkers kvalifikasjoner dekker deler av de oppgavene en godkjenning gir 
rett til å utøve, kan det gis godkjenning for denne delen av yrket. Det er en forutsetning at det 
er mulig å skille mellom de forskjellige delene av det aktuelle yrket.  
 
Of bemerker: Departementet foreslår at reglene for delvis adgang også skal gjelde for 
tredjelandsborgere, og Of slutter seg til departementets forslag. 
 
Tidspunkt for vurdering av språkkrav: Departementet har vurdert at språkvurderingen skal 
skje adskilt fra godkjenningen av yrkeskvalifikasjonene. Fordelen med dette er at yrkesutøver 
får yrkesgodkjenning først, og dermed vet at det vil være mulig å søke relevant jobb når 
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språkferdighetene er på plass. 
 
Of bemerker: Overlegeforeningen er grunnleggende enig, men vil påpeke at manglende 
språkkunnskaper kan skape usikkerhet og vanskeligheter når man for eksempel skal vurdere 
søkerens yrkeskunnskaper i en tvilssituasjon. Vi anbefaler at en prosess der søkeren begynner 
med språkopplæring samtidig og parallelt med godkjenningsprosessen vurderes etablert og 
forskriftsfestet. 
 
Avsluttende vurdering: Departementet mener at forslagene samlet sett vil gi bedre bruk av 
innvandreres kompetanse og kunne føre til økt sysselsetting.  
 
Of bemerker: Overlegeforeningen er enig i denne vurderingen. 
 
Sak 176/19-20  Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker 
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Departementets utredning viser at kvaliteten på sakkyndigrapportene i foreldretvistsaker 
varierer for mye, og at lav kvalitet ikke alltid blir avdekket av retten. Dette kan føre til uriktige 
avgjørelser og at barn vokser opp i uheldige eller skadelige omsorgssituasjoner. 
For å hindre dette, foreslås det at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere 
sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Kommisjonen 
skal ha en veiledende funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil være opp til retten å 
vurdere rapportens bevisverdi. 
 
Of støtter en slik kvalitetsvurdering og mener dette kan bidra til å styrke kvaliteten ytterligere 
til sakkyndige. Det vil samtidig kunne bidra til økt sikkerhet og tillitt for foreldre og barn og for 
domstolene når beslutninger i slike saker tas.  
 
Det er viktig at både utredningsarbeidet og sakkyndigrapportene i foreldretvistsakene holder 
en høy faglig standard. En kommisjon vil kunne bidra med tilbakemeldinger og støtte til de 
sakkyndige, men det er også nødvendig å legge til rette for å styrke sakkyndiges kompetanse, 
nettopp for å hindre uønsket variasjon. Dette kan gjøres gjennom kurs, videreutdanning og 
forskning, men også veiledning/mentorordning. Å finne ut hva forskjellene består i, eventuelt 
manglende kvalitet, er nødvendig å undersøke for å kunne heve kvaliteten. 
 
Departementet foreslår videre at barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens 
regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en pedagogisk 
påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres 
nødvendig bredde- og spisskompetanse. I tillegg foreslår BFD at krav til utforming av 
sakkyndiges mandater og rapporter hjemles i forskrift. Of støtter dette. 
 

Sak 177/19-20 Høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og 
sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og 
endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring 
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   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
    

Styret vedtok ikke å avgi en høringsuttalelse. 
 

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

a) Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: Forslag om endring i 
spesialistforskriften.  
Of ønsker ikke å avgi egen høringsuttalelse i saken. 
 

b) Høring av endring i trygderefusjonsforskriften 
Of ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i saken. 
   

Saker til orientering/ diskusjon 
• Status korona-situasjonen 

• Valg 2021 

• Status forhandlinger 

• Forhandlinger av SFS 2305 hovedoppgjøret mellom KS og Akademikerne 

• Erfaringsutveksling Covid 19, dialog om at Dnlf arrangerer et seminar til høsten.  

• Styret/sekretariatets tilbakemelding.  

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 

 
Referent: Edith Stenberg og Jan Eikeland 


