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         Godkjent 14.1.2021.  

 

Referat fra styremøte i Of - 24/2020 
 

Tidspunkt:    Fredag 11. desember 2020, kl. 10.00 – 16.00 

     

Sted:   Teams-møte. 

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

Clementsen, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, 
Lindy Jarosch-von Schweder og Marie Skontorp. 

 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
 
Andre deltakere: Redaktør i Overlegen Arild Egge og kommunikasjonsrådgiver Tor Martin 

Nilsen i Legeforeningen deltok under sak 226/19-20. 

 Avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet i Legeforeningen deltok under sak 
228/19-20. 

 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridisk rådgivere). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 219/19-20  Referat fra styremøte 16. november 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 220/19-20  Protokoll fra landsrådsmøte 17. november 2020 
   Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 221/19-20  Evaluering av landsrådsmøtet 17.11., Ofs formøte 27.11. 
   og Dnlfs landsstyremøte 30.11. – 1.12.2020 

 Styret evaluerte landsrådsmøtet 17. november, samt Legeforeningens 
landsstyremøtet 30. november - 1. desember,  inkludert Ofs formøte. 
Styret konkluderte med at digitale møter krever ekstra god 
møteforberedelse i forkant for at denne plattformen å arrangere møter 
på kan bli så optimal som mulig.  
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Sak 222/10-20  Oppnevning av medlemmer til Fondsutvalget for Utdanningsfond III 

for perioden 2021-2024 
Styret foreslår at Marie Skontorp oppnevnes som medlem i 
Fondsutvalget for Utdanningsfond III for perioden 2021-2024, med 
Christian Grimsgaard som varamedlem. 

 
Sak 223/19-20  Dnlfs  IT-utvalg – oppnevning av ny Of-representant 

Sakens utsettes til neste møte. 
 
Sak 224/19-20  Ofs vedtektsendringer – oppnevning av arbeidsgruppe  

Landsrådet  har bedt styret nedsette en arbeidsgruppe bestående av 
medlemmer fra styret og landsrådet, samt jurister i Ofs sekretariat. 
Arbeidsgruppen skal legge fram konkrete forslag til endringer av Ofs 
vedtekter og valginstruks til landsrådet våren 2021. 
 

Styret vedtok at arbeidsgruppen skal bestå av følgende personer: Marie 
Skontorp (leder), Arne Refsum, Jana Midelfart Hoff, Oda S. Hammerstad 
og Jan Eikeland (jurist). 
 
Referansegruppe, som brukes hvis ønskelig av arbeidsgruppen, består 
av Ellen Holtan Folkestad, Jannicke Mellin-Olsen og Thor Severinsen.  

 
Sak 225/19-20  Arbeidsgruppe Spekter – arbeidstidsbestemmelser og  

lønnssystem 
Spekter og Legeforeningen er enige om å nedsette en arbeidsgruppe 
hvor siktemålet er at partene skal ha et felles faktagrunnlag for 
forhandlinger om eventuelle endringer i overenskomsten i 
hovedoppgjøret 2020. Det skal utarbeides et endelig mandat, 
sammensetning og framdriftsplan innen utgangen av januar 2021. 
 
Styreleder Anne-Karin Rime videreformidler til Legeforeningens 
forhandlingsutvalg - basert på diskusjonen i styret - Of sine innspill til 
mandat og prosess. 

 
Sak 226/19-20  Overlegen 1-4/2021, samt jubileumsnummer 1-2021.  
   Styret vedtok utgivelsesplan for Overlegen for 2021. 
 
   Nr. 1-2020 - utlevering uke 12 – jubileumsnummer. 
   Nr. 2-2020 – utlevering uke 21 
   Nr. 3-2020 – utlevering uke 39 
   Nr. 4-2020 – utlevering uke 49 
 
   Innleveringsfrister sendes styret fortløpende.  
   Innleveringsfrist til nr. 1 vil være ca. 15.2. 
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Sak 227/19-20  Legespesialisten – Retningslinjer for yrkestilhørighet 

Styret godkjente et brev som blir oversendt sentralstyret i 

Legeforeningen, hvor Of fremmer forslag om endringer i 

Legeforeningens retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening for 

gruppen legespesialist.  

 
Sak 228/19-20  Privat versus offentlig helsetjeneste 

Styret diskuterte spørsmålet privat vs. offentlig helsetjeneste med 
bakgrunn i et notat utsendt fra sentralstyret. Avdelingsdirektør Jorunn 
Fryjordet i Legeforeningen innledet diskusjonen. 
Styret vedtok å ta saken opp igjen til videre diskusjon på neste 
styremøte. 

 
Sak 229/19-20  Fotokurs – Overlegen - redaksjonskomitéen 
   Styret vedtok å dekke utgiftene på kr. 5.990,- til fotokurs for  
   Edith Stenberg, redaksjonskomitéen Overlegen.  
 
Sak 230/19-20  Lønnsundersøkelse - Menon-utvalget 

Styret vedtok å be analysefirmaet Menon Economics gjennomføre  
fase to i lønnsprosjektet. Jfr. styresakene 72/19-20 og 171/19-20.   
 
Fase 2 vil innebære følgende analyse: 
A: Et poengtert dokument som illustrer og beskriver hva som vil være konsekvensene 
og hvilke grupper/distrikter som rammes. 
A: 100 000 kr 
 
B: En Menon-rapport som illustrerer og beskriver de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene av dagens innretning. 
B: 250 000 kr 
 

Styret vil avklare modellvalg i fase 2 i begynnelsen av 2021.  

Høringssaker 
 
Sak 231/19-20  Høring – Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport 

om covid-19 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Christian Grimsgaard får ansvar for å utarbeide en høringsuttalelse på 
bakgrunn av diskusjonen i styret og innspill som styremedlemmene 
oversender i etterkant av styremøtet. 
 
Innspillene vil bli innarbeidet direkte i Legeforeningens høringssvar i 
samarbeid med Dnlf sentralt og øvrige høringsinstanser internt i Dnlf.  
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Sak 232/19-20  Innspill delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Styret anser at uttalelsen fra fagavdelingen i Dnlf og/eller fagsstyret i 
denne saken vil være dekkende for Ofs syn i saken.  

 
Styret vedtok derfor å ikke avgi en egen uttalelse i saken.  

 
 
Sak 233/19-20  Høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70-72 år 

Det forelå til behandling mail fra Dnlf datert 10. desember 2020.  
Styret vedtok følgende uttalelse:  

 
Norsk overlegeforening (Of) støtter at aldersgrensen i staten økes til 72 
år, slik at aldersgrensen i staten blir den samme som i 
arbeidsmiljøloven. 

 

Saker som har vært til behandling i perioden siden forrige 
styremøte.  
 

Sak 234/19-20  Medhum-aksjonen 2020.  
   Styret vedtok å bevilge kr. 33.000,- til årets Medhum-aksjon 2020. 

(Medisinstudentenes Humanitæraksjon – samarbeidsprosjekt med 
Redd Barna i Malawi) 

 
  

Saker til orientering/ diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen 

• Status forhandlinger Spekter 2020 

• Status Agenda Kaupang – kartlegging av beslutningsprosessen for planlegging og 

bygging av Sykehuset Østfold 

• Arbeidsmøte for styret i 14. - 15. januar 2021 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Styrets kvarter 
 

 

 

Referenter:  Edith Stenberg og Jan Eikeland. 


