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   Godkjent 4.11.2020. 
 

          

 

 

Referat fra styremøte i Of - 21/2020 
 

Tidspunkt:    Tirsdag 20. oktober 2020, kl. 09 – 17. 

     

Sted:   Legenes hus, Oslo. Møterom Schjelderup. 

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle 

Clementsen, Lindy Jarosch-von Schweder, Solveig Nergård, Christian 
Grimsgaard, Mathis Heibert og Marie Skontorp (deltok per Teams). 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Andre deltakere: Redaktør Arild Egge  deltok per Teams under behandlingen av sak 

199/19-20. 
Leder av kurskomiteen Jannicke Mellin-Olsen deltok per Teams under  
behandlingen av sak 201/19-20. 
Hanne Gillebo-Blom og Synne Rahm, Dnlf, deltok i styremøtet med 
diskusjon om tillitsvalgtopplæringen.  
Tarald Henriksen fra medlemsregisteret, Dnlf, deltok i styremøtet per 
Teams med diskusjon om medlemsregisteret. 

  
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Liv Marit Fagerli (juridisk 

rådgiver). 
 
Styret fikk en omvisning i det nyåpnede Legenes hus v/ Geir Riise og Cecilie B. Engblad  
 
Møtet startet med en åpen diskusjon om midtveisevaluering og veien videre i denne 
styreperioden.  

Vedtakssaker 
 

Sak 197/19-20  Referat fra styremøtet / arbeidsmøtet 2. – 4. sept. 2020.  

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 198/9-20  Mulige endringer i Ofs vedtekter. 
   Nytt oppdatert notat i saken var sendt styret. 
 
   Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte. 
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Sak 199/19-20  Overlegen 4, samt jubileumsnummer 1-2021.  

Vedtak: Styret ga innspill til ulike artikkelforfattere til neste nummer av 
Overlegen. 

 
Sak 200/19-20  Tariff-kurset i november i 2020 – forslag om flytting til 2020.  
   Vedtak: Tariffkurset i november flyttes til 10. – 11. februar.  

Teams møte 17. november med landsrådet og styremøtet 16. 
november i Legenes hus opprettholdes. 

 
Sak 201/19-20  Vårkurset 2021. 

Vedtak:  Styret kom med innspill til mulige tema til vårkurset. Styret 
kommer tilbake til kurskomiteen med informasjon om kursets varighet. 

 
Sak 202/19-20  Of's lederutvalg – oppnevning av nytt medlem. 
   Siri Tau Ursin har gått ut av lederutvalget fordi hun er blitt direktør i  
   Finnmarkssykehuset HF.  
 
   Det er bedt om innspill fra FTV / landsrådet om ny representant.  
 

Vedtak: Saken utsettes og settes opp til behandling igjen på møtet 
16.11.2020.  

 
Sak 203/19-20  Nordöl-møte 2021.  
   Det er mottatt invitasjon til Nordöl-møte 20. – 22. mai 2021 i Gøteborg.   
 

Vedtak: Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert og 
Solveig Nergård ønsker å delta. 
Forslag til saker som ønskes behandlet; covid situasjonen, tid til å 
forberede undervisning (høre hvordan de gjør det i Sverige og 
Danmark), journalløsning i de andre nordiske landene.  

 
Sak 204/19-20  Beslutningsprosesser rundt sykehusbygging.  

Det forelå saksdokumenter i saken og det gitt en orientering ved 
Christian Grimsgaard. 

     
Vedtak: Styret vedtok å bruke kr 100 000 til å engasjere Agenda  
Kaupang til å kartlegge beslutningsprosessen for planlegging og bygging 
av Sykehuset Østfold. 

Høringssaker 
 
Sak 204/19-20 Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak 

skal avtale hvordan de samme skal planlegge og utvikle tjenester.  
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
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Norsk overlegeforening (Of) anser at det er ønskelig å bedre samarbeidet mellom 
omsorgsnivåene, og deler vurderingen av at dette mange steder fungerer for dårlig i dag. Det 
har opp gjennom årene vært iverksatt ulike tiltak for å styrke samarbeide, med varierende 
suksess. Of anser at det kunne være hensiktsmessig å gjøre en mer inngående kartlegging av 
hvorfor en ikke har lykkes bedre.  
 
I høringsdokumentet gis det en fremstilling av at helseforetakene kan instrueres i saken ved 
bruk av eier-linjen, men at regjeringen ikke har den samme muligheten til å styre 
kommunene. Of oppfatter at en derfor velger å foreslå å hjemle lovkravet i Helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
 
Of anser at de oppførte punktene 1-13 er relevante og at de synes hensiktsmessig utformet. 
Of vil samtidig påpeke at det med dette vil bli stilt omfattende krav til begge parter (partnere) 
som det vil være krevende å realisere, og at det vil være utfordrende å etablere avtaler i 
dette omfanget mange steder. Of er bekymret for at manglende analyse av årsakene til 
dagens manglende planer og samarbeid, kombinert med et ambisiøst nytt lovkrav, kan 
medføre at betydelige ressurser vil benyttes til å utforme planer som ikke har ønsket effekt.  
 
Of er også usikker på om lov er et egnet virkemiddel for å nå målsetningen om bedre 
samarbeid som partnere. Of ser at det må utøves et påtrykk for å få videreutviklet 
samarbeidet, men vurderer at denne målsetningen kan nås på andre måter. Kravet om 
samarbeidsavtaler er allerede gitt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1, og i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-1. Etter Ofs syn kunne de detaljerte punktene 1-13 like gjerne vært 
formulert som krav gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. En fordel 
med en slik ordning ville være at det vil være lettere å justere og å endre kravene som stilles.  
 
Sak 205/10-20  Høring – Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.  
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 
   Styret vedtok å ikke avgi høringsuttalelse i saken. 
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet / ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte.  
 

a)  Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene.  
Styret ønsket ikke å avgi egen uttalelse i saken. 

 
b) Høring – Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for 

å avhjelpe konsekvenser av covid-19). 
Saken er ikke behandlet grunnet svært kort høringsfrist. 

 
c) Høring om forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 

helsesykepleieutdanningen. 
Styret ønsket ikke å avgi egen uttalelse i saken.  
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Saker til orientering/ diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen. 

• Orientering om Menon-rapporten, ved Geir.  

• Legespesialisten – sentralstyresak til november. 

• Lederseminar – ny dato – uke 16 – 22. – 23. april 2020.  

• Status forhandlinger. 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding.  

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker. 

• Styrets kvarter. 

 

 

Referent: Edith Stenberg og Liv Marit Fagerli 

 


