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          Godkjent 25.4.2022
     

Årsmelding 

for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 

 

 

Årsmelding del 1 

 
Innledning. 
Forrige ordinære landsrådsmøte ble avholdt torsdag 15. april 2021 som et digitalt Zoom-
møte. Årsmeldingen for 2021 er basert på vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 
1.9.2019 – 31.8.2021, samt nytt vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 1.9.2021 – 
31.8.2023.  
 
 
 
Organisasjon 
 
Styret fra 1.1.2021 – 31.8.2021.  
 
Leder:   Anne-Karin Rime, Anestesiavdelingen Sykehuset Østfold Kalnes, 

Sarpsborg, Helse Sør-Øst 
Nestleder:  Geir Arne Sunde, Akuttmedisinsk avdeling/KSK Haukeland, 

Universitetssjukehus, Helse Vest 
Styremedlemmer: Christian Grimsgaard, ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus  
    Helse Sør-Øst. 

 Ståle Clementsen, ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus, 
Helse Sør-Øst. 

   Solveig Nergård, Plastikk- og rekonstruksjonsavdeling, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Helse Nord 
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Marie Skontorp, Anestesiavdelingen, Stavanger universitetssjukehus, 
Stavanger, Helse Vest  
Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs Hospital, Tiller DPS, Helse Midt 
Mathis A. Heibert, medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos,  
Helse Nord-Trøndelag 

 
Varamedlemmer: 1. Christel Eriksen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset, Helse Nord 

2. Frida Andræ, Nordlandssykehuset Bodø, Helse Nord 
 
Styret fra 1.9.2021 – 31.12.2021.  
 
Leder:   Geir Arne Sunde, Akuttmedisinsk avdeling/KSK Haukeland, 

Universitetssjukehus, Helse Vest 
Nestleder:  Ståle Clementsen, ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus, 

Helse Sør-Øst 
Styremedlemmer: Christian Grimsgaard, ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus  
    Helse Sør-Øst. 
   Solveig Nergård, Plastikk- og rekonstruksjonsavdeling, 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Helse Nord 
 Marie Skontorp, Anestesiavdelingen, Stavanger universitetssjukehus, 
 Stavanger, Helse Vest. 

   Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs Hospital, Tiller DPS, Helse Midt. 
 Mathis A. Heibert, medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos,  
Helse Nord-Trøndelag 

   Frida Andræ, Kvinneklinikken, Nordlandssykehuset Bodø, Helse Nord 
 
Varamedlemmer: 1. Vivi Bakkeheim, revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Helse 

Midt 
   2. Christel Eriksen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset, Helse Nord 
 
 
Sekretariatet. 
Sekretariatsleder Edith Stenberg jobbet for Overlegeforeningen (Of) i 50% av sin 100% 
stilling i Avdeling for Jus og arbeidsliv. Juridiske rådgivere har vært Jan Eikeland og Liv Marit 
Fagerli som begge har jobbet i Of ca. 40%/30 % av sine 100 % stillinger i Avdeling for jus og 
arbeidsliv. Anna Sundberg har vært tilknyttet foreningen som sekretærbistand i 20% stilling. 
Legeforeningens Økonomi- og administrasjonsavdelingen bistår med foreningens 
økonomiforvaltning. Legeforeningens sekretariat har ansvar for foreningens 
medlemsregister. Medlemsregisteret er samordnet med hovedforeningens. Dnlf forestår 
også kontingentinnkreving. I tillegg yter Legeforeningen bistand ved kopiering og større 
utsendelser mot særskilt økonomisk dekning fra Of. 
Legeforeningens Samfunnspolitisk avdeling bistår Of med 25% stilling etter avtale gjeldende 
fra mars 2020. Bistanden er knyttet til avdelingen og ikke til en enkelt person.  
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Landsrådet fra 1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Oslo krets: 
Aasmund Bredeli, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst. (til 
31.1.2021) 
Per A. Drottning, Klinikk for medisin, Lovisenberg diakonale sykehus A/S 
Gry Torsæter Dahl, Anestesi- og intensiv avd., Diakonhjemmets sykehus 
Anne Marit Wang Førland, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-
Øst. 
Tor Einar Å. Calisch, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst. (til 
31.1.2021) 
Erik Høiskar, Anestesi-avdelingen, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst. 
Cathrine K. Johansen, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst (fra 1.2.2021) 
Kari Løhne, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst (fra 1.2.2021) 
 
Akershus krets: 
Toril A. K. Morken, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Fabian Kirchner, Avdeling for lungesykdommer, Akershus universitetssykehus 
Gita Jacobsen, Øre-nese-hals-avdelingen, Akershus universitetssykehus 
Janne Mykland Hilde. Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus 
 
Østfold krets: 
Corinna Maintz, Anestesiavd., Sykehuset Østfold Kalnes 
Britt Fritzman, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes 
 
Hedmark krets:  
Fredrik Aaserud Eng, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar 
Christian Lyng, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Divisjon Hamar 
Jimmy Loekito, Sykehuset Innlandet Sanderud 
 
Oppland krets: 
Stein-Helge Hansen Tingvoll, Avd. for nevrologi, Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer 
Paul Olav Stadtler, Avd. for øre-nese-hals, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik 
Oda S Hammerstad, Enhet for spiseforstyrrelser – poliklinikk, Sykehuset Innlandet Divisjon 
Gjøvik 
 
Buskerud krets:  
Jarle Kjønigsen, Ortopedisk avdeling Drammen, Vestre Viken HF 
Heidi Ranfelt, Seksjon for lungesykdommer – Ringerike, Vestre Viken HF 
Hilde Marie Skauby Flesseberg, Anestesiavdelingen Kongsberg Sykehus, Vestre Viken HF 
Emma Nielsen Klev, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF 
 
Vestfold krets: 
Trond Hugo Haukebøe, Avdeling for anestesiologi – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF 
André Blaauw, Psykiatrisk fylkesavdeling Tønsberg, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, 
Sykehuset Vestfold HF 
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Ellen Holtan Folkestad, Gynekologiseksjonen, klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF 
 
Telemark krets: 
Arne Runde, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark Skien 
Hanne Thürmer, Med.avd. Notodden, Sykehuset Telemark 
Thor Severinsen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien 
 
Aust-Agder krets: 
Cecilie Lunden Gundersen, Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal 
Odd August Gilbo, Radiologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF - Arendal 
 
Vest-Agder krets: 
Hans-Thorwild Thomassen, Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand 
Christian Stremme, Anestesiavdelingen – Flekkefjord, Sørlandet sykehus  
 
Rogaland krets: 
Bas Jeroen de Romijn, Seksjon for lungesykdommer, Helse Stavanger HF 
Marion Egeland, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF 
Stein Arve Lund, Radiologisk avdeling, Haugesund Helse Fonna 
Tore Solbakken, Nevrologisk avdeling, Helse Stavanger HF 
 
Hordaland krets: 
Aina Nærø Kristensen, Radiologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland 
Kristin Sæle, Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland 
Anne Catherine Skaar, Anestesi Stord  
Jana Midelfart Hoff, Nevrologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland 
Dagfinn Lunde Markussen, Mottaksklinikken, Helse Bergen HF - Haukeland 
 
Sogn og Fjordane krets: 
Clarence Johnpillai, Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde 
Evy-Helen Helleseth, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde 
 
Møre og Romsdal krets: 
Igor Jokic, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund 
 
Sør-Trøndelag krets: 
Vivi Bakkeheim, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital 
Stein Olav Samstad, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital 
Marit S. Ekeland, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital 
Frode Manstad-Hulaas, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, St. Olavs Hospital 
 
Nord-Trøndelag krets: 
Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF 
Anna Grav, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF 
 
Nordland krets: 
Per Kristian Skorpen, Medisinsk avdeling – Vesterålen, Medisinsk klinikk - Bodø 
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Frida Andræ, Kvinneklinikken -Bodø, Nordlandssykehuset HF 
Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rusklinikk Bodø, Nordlandssykehuset HF 
 
Troms krets: 
Stig Hegna, Ortopedisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 
Andreas Harald Kristensen, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge - 
Tromsø 
Karina Olsen, Mikrobiologisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø 
 
Finnmark krets: 
Christel Benedicte Eriksen, Klinikk for psykisk helsevern og rus, BUP Alta, 
Finnmarkssykehuset HF 
Thoralf Enge, Ortopedisk avdeling, Hammerfest, Finnmarkssykehuset HF 
 
Landsrådet fra 1.9.2021 – 31.12.2021. 
Oslo: 
Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus 
Anne Marit Wang Førland, Oslo universitetssykehus 
Cathrine Elin Johansen, Oslo universitetssykehus 
Erik Høiskar, Oslo universitetssykehus 
Kari Løhne, Oslo universitetssykehus 
Gry Torsæter Dahl, Diakonhjemmet sykehus (permisjon) 
 
Akershus: 
Toril Morken, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken 
Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken 
Fabian Kirchner, Akershus universitetssykehus 
Anna E. Rømcke, Akershus universitetssykehus 
Hanne Helene Johnsen, Akershus universitetssykehus 
 
Østfold: 
Britt Fritzman, Sykehuset Østfold Kalnes 
Corinna Maintz, Sykehuset Østfold Kalnes 
Ole Richard Due-Hansen, Sykehuset Østfold Kalnes 
 
Hedmark: 
Ingen valgt innen 31.12.2021  
 
Oppland: 
Stein-Helge Hansen Tingvoll, Sykehuset Innlandet Lillehammer 
Paul Olav Stadtler, Sykehuset Innlandet Gjøvik 
Oda Solheim Hammerstad, Sykehuset Innlandet Gjøvik 
 
Buskerud: 
Mari Huseby Olaussen, Vestre Viken Drammen 
Solveig Sæta, Vestre Viken Ringerike 
Hilde Marie Skauby Flesseberg, Vestre Viken Kongsberg (til 31.12.2021) 



  21 
 

Emma Nielsen Klev, Vestre Viken Drammen 
 
 
Vestfold: 
Ellen Holtan Folkestad, Sykehuset Vestfold, Tønsberg 
Runa Harg, Sykehuset Vestfold Tønsberg 
Carl-Erik Spjeldnes Tuv, Sykehuset Vestfold Tønsberg 
 
Telemark: 
Thor Severinsen, Sykehuset Telemark, Skien 
Arne Runde, Sykehuset Telemark, Skien 
Hanne Thürmer, Sykehuset Telemark Notodden 
 
Aust-Agder: 
Cecilie Lunden Gundersen, Sørlandet sykehus, Arendal 
Odd August Gilbo, Sørlandet sykehus, Arendal 
 
Vest-Agder: 
Christian Stremme, Sørlandet sykehus, Flekkefjord 
Lisa Amundsen Retterholt, Sørlandet sykehus, Kristiansand 
Hans-Thorwild Thomassen, Sørlandet sykehus, Kristiansand 
 
Rogaland: 
John Mullen, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger 
Erik Andreas Torkildsen, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger 
Erik Wulst, Helse Fonna Haugesund 
Bas Jeroen de Romijn, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger 
 
Hordaland: 
Tone Wikene Nystad, Helse Bergen, Haukeland 
Jana Midelfart Hoff, Helse Bergen, Haukeland 
Kathrine Furnes Havre, Helse Bergen, Haukeland 
Søren Vindfeld, Haraldsplass Diakonale sykehus 
Anne Cathrine Skaar, Anestesi Stord, Stord 
 
Sogn og Fjordane: 
Clarence Johnpillai, Helse Førde 
Hildegunn Borkamo, Helse Førde 
 
Møre og Romsdal: 
Igor Jokic, Klinikk for diagnostikk, Helse Møre og  Romsdal, Ålesund 
Maud Kristine Aga Ljoså, Helse Møre og Romsdal, Ålesund 
Anne-Mari Holte Flusund, Helse Møre og Romsdal, Molde 
 
Sør-Trøndelag: 
Vivi Bakkeheim, St. Olav Hospital, Trondheim 
Marit S. Ekeland, St. Olavs Hospital, Trondheim 
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Torkild Skaar, St. Olavs Hospital, Trondheim 
Stein Olav Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim 
Frode Manstad-Hulaas, St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
Nord-Trøndelag: 
Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag 
Anna Grav, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag 
 
Nordland: 
Liv Einmo, Helgelandssykehuset, Mo i Rana 
Tore Johan Olaussen, Nordlandssykehuset, Bodø 
Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rusklinikk, Nordlandssykehuset, Bodø 
 
Troms: 
Karina Olsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Torild Berg, Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge 
3. repr. Ikke valgt 
 
Finnmark: 
Christel B. Eriksen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset 
Thoralf Enge, Finnmarkssykehuset Hammerfest 
 
Kurskomitéen fra 1.1.2021– 31.12.2021.  
Leder:  Jannicke Mellin-Olsen, overlege, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Medlem: Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs hospital 
  Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus (til 31.8.2021) 
  Mathis Heibert, Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag (fra 1.9.2021) 
 
Lederutvalget – komité for miniseminarer for ledere - fra 01.01.2021 -31.12.2021. 
  Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen (leder) 
  Rune Heggedal, Helse Møre og Romsdal Volda 
  Jeanne Mette Goderstad, avdelingssjef, Sørlandet sykehus Arendal 

Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo 

Solveig Nergård, avdelingsoverlege, UNN Tromsø (styrets representant) 

 
Valgkomitéen fra 01.01.2021 – 31.8.2021. 
  Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus 
  Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland 
  Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital  
  Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rusklinikk, Nordlandssykehuset Bodø 
 
Valgkomitéen fra 01.09.2021 – 31.12.2021. 
  Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken Bærum 
  Jana Midelfart Hoff, Helse Bergen Haukeland 
  Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital  
  Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rusklinikk, Nordlandssykehuset Bodø 
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Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.01.2021 – 31.8.2021. 
Redaktør:  Arild Egge, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst 
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus. 
   Anne-Karin Rime, Ofs leder 
   Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder   
 
Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.09.2021 – 31.12.2021. 
Redaktør:  Arild Egge, Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst 
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus. 
   Geir Arne Sunde, Ofs leder 
   Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder   
 
 
Stipendkomitéen fra 01.01.2021 – 31.8.2021.    
   Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus. 
   Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen 
   Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes (styrets representant) 
 
Stipendkomitéen fra 01.09.2021 – 31.12.2021.    
   Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus. 
   Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen 
   Geir Arne Sunde, Helse Bergen Haukeland (styrets representant) 
 
 
Medlemstall. 
Foreningen hadde pr. 31.12.2021 – 11.418 medlemmer, samt 91 assosierte medlemmer. Pr. 
31.12.2020 hadde foreningen 10.506 medlemmer.  
 
Styremøter/fellesmøter. 
Det er i 2021 avholdt 14 styremøter, 2 av disse har vært kombinert med arbeidsmøter. 
 
Styret har behandlet 159 vedtakssaker. I tillegg har styret hatt 148 saker til 
orientering/diskusjon. Koronasituasjonen har vært øverst på agendaen også gjennom 2021. 
Arbeidsmengden har økt for styret, som for alle våre tillitsvalgte i sykehusene, som følge av 
pandemien. Utover dette, så har styret brukt mye tid på sykehusberedskap, 
informasjonsutveksling og diskusjon med sykehustillitsvalgte om utviklingen innen 
spesialisthelsetjenesten og forhandlingene i årets hovedoppgjør. Arbeid med høringer har 
også vært en vesentlig del av styrets arbeid. Styret har fordelt ansvaret for kontakt med 
lokale tillitsvalgte seg imellom etter region. I tillegg er det på styremøtene referert og drøftet 
saker som berører foreningens arbeidsområde og som er sendt styret til orientering eller 
som er tatt opp av styremedlemmene. På denne måten har styret kunnet ta initiativ i saker 
som berører overlegene og spesialisthelsetjenesten.  
 
Det har vært avholdt ett fellesmøte med Ylf og og ett fellesmøte med PSL i perioden. 
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Landsrådsmøter. 
Det ble avholdt ordinært landsrådsmøte 15. april 2021 som digitalt zoom-møte.  
Landsrådet ble ikke samlet i forbindelse med Legeforeningens landsstyremøte siden dette 
ble avholdt som kun digitalt zoom-møte av smittevernhensyn.  
Landsrådet ble videre samlet 30. august 2021 til møte i tilknytning til foreningens 60 års 
jubileum.   
 
Landsrådet / foretakstillitsvalgte var også samlet til hybrid møte 24. november 2021 i 

forbindelse med forhandlingene 2021 og 2022. Koronasituasjonen ble også diskutert. Det ble 

også diskutert medlemsregisteret og medlemstilhørighet til yrkesforening. I tillegg ble det 

informert om pågående arbeid med vedtektsendringene.   

Medlemsmøter. 
Det ble ikke gjennomført noen egne medlemsmøter i 2021.  
Det ble gjennomført jevnlige teams-møter med foretakstillitsvalgte på våren. Fra senhøsten 
ble disse igjen gjennomført som ukentlige teams-møter.  
 
 
Representasjon 
 
Den norske legeforenings sentralstyre 1.1.2021 – 31.8.2021:  
 
Anne-Karin Rime var valgt som visepresident i Den norske legeforening. Geir Arne Sunde var  
valgt som sentralstyremedlem i Den norske legeforening. 
 
Den norske legeforenings sentralstyre 1.9.2021 – 31.12.2021:  
 
Geir Arne Sunde og Ståle Clementsen er valgt som sentralstyremedlemmer i Den norske 
legeforening. 
 
Ofs valgte delegater i Den norske legeforenings landsstyre fra 01.01.2021-31.8.2021. 
Anne-Karin Rime (via sentralstyret) 
Geir Arne Sunde, Bergen (via sentralstyret) 
Christian Grimsgaard, Oslo 
Ståle Clementsen, Lørenskog 
Solveig Nergård, Tromsø 
Marie Skontorp, Stavanger 
Mathis Heibert, Namsos 
Jannicke Mellin-Olsen, Bærum 
Aasmund Bredeli, Oslo 
Vivi Bakkeheim, Trondheim 
Christel Eriksen, Alta 
Anne Catherine Skaar, Stord 
Fredrik Aaserud Eng, Elverum 
 
Vararepresentanter til Dnlfs landsstyret fra 01.01.2021- 31.08.2021.  
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1. Fabian Kirchner, Ahus  
2. Karina Olsen, Tromsø  
3. Jarle Kjønigsen, Drammen 
4. Tor Einar Calisch, OUS 
5. Susanne Hernes, Arendal 
6. Evy-Helen Helleseth, Førde 
7. Heidi Ranfelt, Ringerike 
8. Per Kristian Skorpen, Stokmarknes  
9. Christian Stremme, Flekkefjord  
10. Hanne Thürmer, Notodden  
11. Erik Høiskar, OUS 
12. Ellen Holtan Folkestad, Tønsberg  

 
Geografiske representanter til Dnlfs landsstyret 01.01.2021-31.08.2021. 
 
Helse Sør-Øst – 8 representanter: 
 

• Gry T. Dahl, Diakonhjemmet 

• Cecilie Gundersen, Arendal 

• Oda Hammerstad, Sykehuset Innlandet 

• Torill Morken, Bærum sykehus 

• Anne Marit Wang Førland, OUS 

• Britt Fritzman, Kalnes  

• Harald Bergan, Drammen 

• Arne Runde,  Skien 
 
 
Vararepresentanter Helse Sør-Øst: 
 

1. Gita Gupta Jacobsen, AHUS 
2. Paul Olav Stadtler, Sykehuset Innlandet 
3. Hans T. Thomassen, Kristiansand 
4. Per Drottning, Lovisenberg 
5. Andre Blaauw, Tønsberg 
6. Trond Hugo Haukebø, Tønsberg 
7. Christian Lyng, Sykehuset Innlandet 
8. Corinna Maintz, Kalnes 

 
Helse Vest – 3 representanter: 

• Aina Nærø Kristensen, Helse Bergen Haukeland 

• Clarence Johnpillai, Helse Førde. 

• Kristin Sæle, Helse Bergen 
 
Vararepresentanter – Helse Vest: 
 

1. Stein Arve Lund, Helse Fonna 
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2. Bas Jeroen Romijn, Helse Stavanger 
3. Søren Vindfeld, Haraldsplass Diakonale sjukehus 

 
Helse Midt-Norge – 3 representanter: 
 

• Marit S. Ekeland, St. Olavs Hospital, Trondheim 

• Stein Olav Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim 

• Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger 
 
Vararepresentanter Helse Midt-Norge: 
 

1. Igor Jokic, Ålesund 
2. Frode Manstad-Hulaas, St. Olavs Hospital, Trondheim 
3. Anna Grav, Namsos 

 
Helse Nord – 2 representanter: 
 

• Frida Andræ, NLSH Bodø 

• Stig Hegna, UNN Harstad 
 
Vararepresentanter Helse Nord: 
 

1. Thoralf Enge, Hammerfest 
2. Klaus W.H. Becker, Mosjøen 

 

Ofs valgte delegater i Den norske legeforenings landsstyre fra 01.09.2021-31.12.2021. 
Geir Arne Sunde, Bergen (via sentralstyret) 
Ståle Clementsen, Lørenskog (via sentralstyret) 
Marie Skontorp, SUS 

Christian Grimsgaard, OUS 

Mathis Heibert, Helse Nord-Trøndelag 

Solveig Nergård, UNN 

Frida Andræ, Nordlandssykehuset 

Christel Eriksen, Finnmarkssykehuset 

Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken Bærum 

Erik Høiskar, OUS 

John Mullen, SUS 

Fabian Kirchner, Ahus 

Marit Seim Ekeland, St. Olav 

Vararepresentanter til Dnlfs landsstyret fra 01.09.2021- 31.12.2021.  

1 Stein Olav Samstad  St Olavs Hospital    
2 Hildegunn Borkamo  Helse Førde   
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3 Hanne Helene Johnsen Akershus universitetssykehus  
4 Maud-Kristine Aga Ljosa  Helse Møre og Romsdal Ålesund 

5 Cathrine K. Johansen  Oslo universitetssykehus 
6 Erik Wulst   Haugesund  
7 Christian Stremme  Sørlandet sykehus Flekkefjord  
8 Elin Korsgaard   Vestre Viken Kongsberg  
9 Anna Grav   Sykehuset Namsos  
10 Paul Olav Stadtler  Sykehuset Innlandet Gjøvik  
11 Frode Manstad-Hulaas  St Olavs Hospital 
12 Kathrine Furnes Havre  Helse Bergen HF  
13 Carl-Erik Spjeldnes Tuv  Sykehuset Vestfold Tønsberg  
14 Solveig Sæta   Vestre Viken Ringerike 
15 Anne Rømcke   Akershus universitetssykehus 
16 Lisa Amundsen Retterholt Sørlandet sykehus Kristiansand 
17 Torkild Skaar   St Olavs Hospital 

Geografiske representanter til Dnlfs landsstyret 01.09.2021-31.12.2021. 
Helse Sør-Øst – 8 representanter: 

Cecilie Gundersen                  Sørlandet sykehus Arendal 
Arne Runde                             Sykehuset Telemark Skien 
Ellen Holtan Folkestad           Sykehuset Vestfold Tønsberg 
Toril Morken                           Vestre Viken Bærum 
Anne Marit Wang Førland     Oslo universitetssykehus 
Per Drottning                          Lovisenberg Diakonale sykehus 
Oda Hammerstad                   Sykehuset Innlandet Gjøvik 
Hanne Thürmer   Sykehuset Telemark Notodden  

Vararepresentanter Helse Sør-Øst: 

1. Gry Torsæter Dahl             Diakonhjemmets sykehus 
2. Runa Harg                           Sykehuset Vestfold Tønsberg 
3. Hans-Thorwild Thomassen  Sørlandet sykehus Kristiansand 
4. Corinna Mainz                    Sykehuset Østfold Kalnes 
5. Harald Bergan                     Vestre Viken Drammen 
6. Linda Druglimo                  Sykehuset Innlandet Elverum 
7. Kari Løhne   Oslo universitetssykehus (ny) 
8. Odd August Gilbo  Sørlandet sykehus Arendal (ny) 
9. Emma Nielsen Klev  Vestre Viken Drammen (ny) 

Helse Vest – 3 representanter:  

Tone Wikene                          FTV HUS 
Anne Cathrine Skaar  FTV Stord 
Clarence Johnpillai  FTV Førde 

Vararepresentanter Helse Vest: 

1. Aina Nærø Kristensen Helse Bergen Haukeland 
2. Søren Vindfeld  Haraldsplass Diakonale sykehus (ny) 
3. Erik Andreas Torkildsen Stavanger universitetssykehus (ny) 
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Helse Midt – 3 representanter: 

Igor Jokic                       Helse Møre og Romsdal, Ålesund 

Vivi Bakkeheim                  St. Olavs Hospital 

Jens Olaf Kleinau                 Sykehuset Levanger 

Vararepresentanter – Helse Midt: 

1. Even Bakøy                Helse Møre og Romsdal 

2. Steven Kudra                 Sykehuset Namsos  

3. Anne Mari Holte Flusund Helse Møre og Romsdal Molde (ny)          

Helse Nord – 2 representanter: 

Karina Olsen                            Universitetssykehuset i Tromsø 

Thoralf Enge                         Finnmarkssykehuset Hammerfest 

Vararepresentanter Helse Nord:    

1. Tore Johan Olaussen           Nordlandssykehuset Bodø 

2. Guri Anne Hoff Hansen   Helgelandssykehuset,  Mosjøen 

Den norske legeforenings tariffutvalg for næringsdrivende og normaltariff fra 1.1.2021-
31.12.2021 
Of har ingen representanter i dette utvalget. 
 
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 01.01.2021 – 31.08.2021. 
Anne-Karin Rime og Ståle Clementsen 
Vara: Geir Arne Sunde og Mathis Heibert. 
 
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 01.09.2020 – 31.12.2021. 
Geir Arne Sunde og Ståle Clementsen 
Vara: Mathis Heibert og Frida Andræ. 
 
Forhandlingsutvalg Stat fra 01.01.2021 – 31.08.2021.  
Anne-Karin Rime 
Vara: Geir Arne Sunde 
 
Forhandlingsutvalg Stat fra 01.09.2021 – 31.12.2021.  
Geir Arne Sunde 
Vara: Ståle Clementsen 
 
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.01.2021-31.08.2021. 
Anne-Karin Rime 
Gry Torsæter Dahl, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.  
Vara: Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde 
 
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.09.2021-31.12.2021. 
Ståle Clementsen og Søren Vindfeld (Haraldsplass Bergen) 
Vara: Marie Skontorp 
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Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune fra 01.01.2021-31.12.2021. 
Of bruker representantene fra Oslo legeforening som kontaktpersoner. 
 
Styremedlemmenes øvrige verv i råd og utvalg i Den norske legeforening /  
Akademikerne fra 01.01.2021-31.12.2021. 
Anne-Karin Rime var visepresident i Den norske legeforening til 31.8.2021.  
Anne-Karin Rime er president i Den norske legeforening fra 1.9.2021. 

 

 
 

 Anne-Karin Rime er medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-
området til 1.9.2021.  

 Anne-Karin Rime var medlem i IT-utvalget til 31.8.2021. 
 Anne-Karin Rime var medlem i styringsgruppen for Rambøll-undersøkelsen. Hun deltok 

også i høringen i Koronakommisjonen.  
 Anne-Karin Rime var Ofs representant i arbeidsgruppen vedr. ansettelse av ny 

generalsekretær i Den norske legeforening. 
Anne-Karin Rime er medlem av Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
til 31.12.2024. Hun har permisjon fra 1.9.2021. 
 
Geir Arne Sunde leder Ofs lønnspolitiske utvalg. 
Geir Arne Sunde er medlem i styringsgruppen for Helselederskolen. 
Lindy Jarosch-von Schweder er medlem i arbeidsgruppe om helseinnovasjon. 
Lindy Jarosch-von Schweder er leder av Sør-Trøndelag legeforening. 
Mathis Heibert er nestleder i Nord-Trøndelag legeforening.  
Solveig Nergård er nestleder i Troms legeforening.  
Ståle Clementsen er styremedlem i Akershus legeforening. 
 
Of-styrets medlemmer i HF-styrene. 
Christian Grimsgaard er ansattvalgt i styret i Helse Sør-Øst RHF. Marie Skontorp er 
ansattvalgt i styret i Helse Vest RHF, Lindy Jarosch-von Schweder er ansattvalgt i styret i 
Helse Midt RHF.  
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Ansatterepresentanter i HF styrene. 
Anne-Karin Rime, ansattvalgt representant i styret Sykehuset Østfold tom 1.3.2021. 
Geir Arne Sunde, ansattvalgt representant i styret Helse Bergen. 
Ståle Clementsen, ansattvalgt representant i styret Akershus universitetssykehus. 
Frida Andræ, ansattvalgt representant i styret i Nordlandssykehuset HF. 
Thor Severinsen, styremedlem, Telemark HF 
Toril Morken, styremedlem, Vestre Viken HF.  
 
Regionsutvalg.  
Lindy Jarosch von Schweder er medlem i regionutvalg Midt, Marie Skontorp er medlem av 
regionutvalg Vest, Christian Grimsgaard er medlem av regionutvalg i Helse Sør-Øst. 
 
Akademikernes konserntillitsvalgte. 

                     Christian Grimsgaard, Helse Sør-Øst, Marie Skontorp, Helse Vest, Lindy Jarosch-von 
Schweder, Helse Midt. 

 
Annen representasjon. 
Arne Laudal Refsum er leder av Premiereguleringsfondet.  
Arne Laudal Refsum er nestleder i SOP 1.1.2020 – 31.12.2023. 
Arne Laudal Refsum er styremedlem i Christiania Torg. 
Arve Kristiansen er medlem i Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis til 31.6.2022. 
Anne-Karin Rime var medlem i styringsgruppen for Helselederskolen til 18.6.2021. 
Geir Arne Sunde er medlem i styringsgruppen for Helselederskolen fra 18.6.2021. 
Harald Bergan er medlem av Dnlfs desisorutvalg til 1.9.2021.  
Harald Bergan er medlem av Dnlfs varslingsutvalg til 31.10.2023. 
Helge Haarstad er medlem i Fondsutvalget utdanningsfond I til 31.12.2024. 
Vara Arne Runde. 
Helge Haarstad er på vegne av Dnlf varamedlem i styringsgruppen for "Norm for  
informasjonssikkerhet i helsesektoren. 
Ingvild Hallberg er varamedlem til Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis til 31.6.2022. 
Jon Helle er medlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2023. 
Jon Helle er varamedlem i SOP 1.1.2020 – 31.12.2023.   
Jon Helle er medlem av Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet – 31.12.2024. 
Marit Halonen Christiansen er leder av Dnlfs menneskerettighetsutvalg fra 20.10.2020 - 
31.8.2022.   
Marie Skontorp er leder i Utdanningsfond III med Christian Grimsgaard som varamedlem for 
perioden 1.1.2021-31.12.2024.  
Petter Hurlen er for perioden 2017-2021 fast medlem i IT-utvalget fra Normen.  
Gunvor Langebrekke Eikeland er medlem i IT-utvalget. 
Roar Dyrkorn og Heidi Glosli er medlemmer av Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon – 
til 31.12.2023. 
Siri Hagen Brelin og Morten Andreas Horn er medlemmer i Rådet for legeetikk 01.01.18 – til 
31.12.2021. 
Stein-Helge Hansen Tingvoll er leder av Oppland legeforening. 
Britt Fritzmann er leder av Østfold legeforening 
Svein Arne Monsen er medlem i Utvalg for kvalitet- og pasientsikkerhet – til 31.8.2023. 
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Ulla Dorte Mathisen er medlem av rettshjelpsutvalget til 31.12.2022. 
Ulla Dorte Mathisen er varamedlem i Dnlfs valgkomité til 1.9.2021. 
Representasjonsoppgaver i 2021. 
Nordöl –møtet ble avholdt 21.5.2021 som Teams-møte. Sverige var digital arrangør. 
 

Norge hadde meldt inn covid-19-pandemien, tid til å forberede undervisning og, 
journalløsning i de andre nordiske landene som saker.  
Fra Norge deltok Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, Solveig Nergård, 
Edith Stenberg (sekretariatsleder). 
 

 
 
 

AEMH-møtet 2021 ble avholdt digitalt.  

Of deltok med Mathis Heibert, Solveig Nergård og Lindy Jarosch-von Schweder. 

Ofs leder Anne-Karin Rime (til 31.8.2021) har i funksjonen som visepresident deltatt i 

høringer på Stortinget, møter med HOD og Helsedirektoratet og en rekke møter med 

politikere. Det har også vært avholdt jevnlige møter med RHF-direktørene. Ofs leder Geir 

Arne Sunde (fra 1.9.2021) har deltatt i møter med Helse- og omsorgsdepartementet, 

Helsedirektoratet og med Stortingspolitikere.  

Rime deltok 27.1.2021 på seminar og som innleder om Nye Hammerfest sykehus etter 

invitasjon fra Finnmarkssykehuset. 

Arendalsuka 2021. Ofs leder Anne-Karin Rime deltok på hele arrangementet. 
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Årsmelding 2021 – Del 2 

 

1. Innledning 
 

Året 2021 ble, som pandemiåret 2020, også et annerledes år for Overlegeforeningen (Of). Nødvendig 

beredskap på sykehusene, god nok intensivkapasitet og samarbeid på tvers av avdelinger har vært 

hovedtema. Våre tillitsvalgte på sykehusene har bidratt på en svært god måte sammen med 

arbeidsgivere for å sikre befolkningen nødvendige helsetjenester gjennom dette krevende året. 

Særlig viktig har den store innsatsen til våre foretakstillitsvalgte i dette viktige beredskapsarbeidet 

vært.  

 

Våre konserntillitsvalgte har gjennom sine posisjoner i Akademiker-felleskapet blitt økende viktige 

for Of gjennom pandemiåret 2021. Gjennom tett kontakt med de regionale helseforetakene og våre 

foretakstillitsvalgte på sykehusene, drøftinger omkring beredskap, og involvering i sentrale prosesser 

som intensivkapasitet og vaksinasjon har de vært avgjørende for å legge grunnlaget for god 

beredskap på sykehusene.  

 

For styret har koronasituasjonen også vært øverst på agendaen gjennom 2021, slik det var i 2020. 

Arbeidsmengden har økt for styret som for alle våre tillitsvalgte i sykehusene, som følge av 

pandemien, og det har vært krevende å drive organisasjonsarbeid under en pandemi. 

Påvirkningsarbeid i ulike prosesser inn mot sentrale myndigheter, departement, direktorat, og 

politikere har vært viktige for styret gjennom 2021. Våre landsråd, tariffkurs og jubileumskurs er blitt 

godt gjennomført under de rådende restriksjonene. Årets forhandlinger, godt styrt av 

Legeforeningens forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom, er gjennomført både lokalt og sentralt. Of sin 

økonomi er fortsatt god, og styret ser frem til at aktiviteten i foreningsleddene kan normaliseres og 

at kurs og møter igjen blir fysiske. 

 

Styret har det siste året fått landet saken om medlemsregisteret og medlemstilhørighet i den enkelte 

yrkesforening innad i Legeforeningen. Of har arbeidet med denne saken siste 5 år, og har nå fått 

gjennomslag for at ansvaret for medlemsregisteret ligger hos hovedforeningen. Resultatet blir at en 

del nye medlemmer overføres til Of, noe som har både økonomiske og organisatoriske konsekvenser. 

Of er dermed den største yrkesforeningen i Legeforeningen med nesten 12 000 medlemmer. 

Samtidig er det viktig å si at uten ett meget godt samarbeid med Ylf, så hadde ikke denne saken 

kunne blitt landet.     

 

Sykehusbygg er blitt en av Of sine merkesaker. Vi har gjennom arbeidet vårt med 

evalueringsrapporten om Sykehuset Østfold på Kalnes, som Kaupang Agenda gjennomførte for oss i 

år, satt temaet på dagsorden sentralt i Legeforeningen og i media. Formålet vårt var å trekke lærdom 

for framtidige sykehusprosjekter, og Of har lykkes med å løfte frem temaet som ett av sentralstyrets 

satsingsområder i denne perioden. Dette er viktig for Of for å sikre at sykehusbygg har høyt fokus 

videre.   
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Forslag til endringer av Of sine vedtekter er ett annet viktig politisk arbeid som har pågått i nært 

samarbeid med vårt landsråd gjennom året. Dette arbeidet vil gi retning for demokratisk 

representasjon inn i Of og Legeforeningen sine organisasjonsledd i årene fremover. Sammen med 

arbeidet som nå er levert omkring eventuell kompensasjon for organisasjonsarbeid i Of, så vil disse 

prosessene styrke Of som politisk verksted i årene som kommer.  

 

Gjennom 2021, så har pandemien vist at Legeforeningen står sterkt samlet, og et godt lederskap av 

Presidenten sammen med et godt samarbeid med de andre yrkesforeningene, fagaksen og 

avdelingene i Legeforeningen, er økende viktig for å få gjennomslag også for Of sine saker. Selv om 

sekretariatet i store deler av året har hatt hjemmekontor, i motsetning til oss på sykehusene som har 

vært på jobb som vanlig, så har sekretariatet både i Of og Legeforeningen levert forbilledlig gjennom 

hele pandemien. Det samme har redaksjonskomiteen for Overlegen gjort, med Arild Egge, Arne 

Refsum og Edith Stenberg i spissen, som gjennom pandemien har fortsatt å levere vårt medlemsblad 

med et fantastisk innhold.  

 

Avslutningsvis, så vil styret takke vårt landsråd for gode styringssignal og viktige råd gjennom året, 

det har vært viktig for styret i et krevende år.  

 

 
 

 

2. Overlegeforeningens 60 årsjubileum  

Overlegeforeningen feiret 60 årsjubileum i 2021.  Den15. februar 1961 ble det holdt et 

konstituerende møte i Det norske medicinske Selskap, og fra denne dato eksisterte Overordnede 

sykehuslægers forening med Johan Haffner som første leder. De viktigste oppgavene for foreningen 

var administrasjon og oppbygging av sykehusvesenet, videre revisjon av sykehuslegenes lønns- og 

arbeidsforhold og å arbeide for opprettelsen av flere faste stillinger. Med andre ord ikke helt ulikt 

dagens arbeidsoppgaver for Overlegeforeningen, og utviklingen av helsevesenet har siden vært 

formidabel også takket være engasjerte overleger. 
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I 1988 skiftet foreningen navn til Norsk overlegeforening og først i 1993 ble vi en yrkesforening med 

obligatorisk medlemskap.  I 1994 passerte vi 4000 medlemmer, mens ved slutten av 2021 nærmer vi 

oss 12 000 medlemmer.  

Vi hadde planlagt et jubileumsmøte og feiring med gode forelesere i april, men grunnet pandemien 

ble feiringen utsatt til uke 35. Nærmere omtale av  jubileumsmøte kan leses på Ofs nettsider: 

Overlegen feiring av overlegen jubilant (legeforeningen.no) 

 

 

3. Covid-19 

Også 2021 ble et år som har stått i koronaens tegn for Norsk overlegeforening.  

Den 27.desember 2020 ble de første tilfellene av delta-varianten påvist i Norge. Dagen før ble den 

første leveransen av vaksiner tatt imot ved Ullevål sykehus. Elleve måneder senere – den 1. 

desember – ble Omikron-varianten oppdaget i prøver tatt i Follo. Da koronakommisjonen la fram sin 

rapport i midten av april 2021 var smittetallene høye, og det var om lag 300 innlagte i sykehus. Etter 

en rolig sommer tiltok pandemien utover høsten, og i desember var Omikron vår største bekymring. 

Men underveis var vaksinasjonsdekningen kommet godt på plass.  

Det har vært en humpete reise, hvor vi – til tross for mange syke og døde – må kunne sies å ha skåret 

klar av de verste utfallene. Innsats og aktivitet har vært rettet mot den fortløpende håndteringen av 

pandemien i sykehusene. Etter som bølgene har kommet og gått har virksomheten måttet gjennom 

en rekke omstillinger som har krevet en rekke avklaringer og tilpasninger. 

Utallige timer har vært lagt ned i Teams-møter innad i vår forening, og mellom foreningen og 

aktørene i spesialisthelsetjenestens styre og stell. Sammenlignet med de fleste andre land har våre 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/nyheter/2021/overlegen-feiring-av-overlegen-jubilant/


  35 
 

helsetjenester vært mindre belastet, og fortløpende kunnet gi helsehjelp til de som har hatt 

tilstander som ikke har kunnet vente. De fleste sykehusene har måttet utsette behandlinger, og i 

løpet av året har det bygget seg opp et betydelig etterslep i mange enheter.  

Foreningen har også vært aktiv i oppfølgingen av koronakommisjonens utredning. I vårt 

høringsinnspill til kommisjonens første rapport peker vi på at kommisjonen i liten grad har vurdert 

sykehusenes forberedelser og ressurser; 

- Kommisjonen har ikke beskrevet beredskapen i sykehusene ved inngangen til pandemien. 

Det gjelder alle kapasiteter som er nødvendige ved behov for økt innsats fra 

spesialisthelsetjenesten. Of finner det særlig påfallende at kapasiteten innen akuttkjedene, 

herunder intensiv, ikke er godt nok framstilt.  

- Kommisjonen gjør i liten grad vurderinger av om sykehusene har ivaretatt ansvaret for 

beredskap som følger av beredskapslovgivningen og oppdragene som er gitt foretakene i 

oppdragsdokument og i foretaksmøter.  

Hele Ofs uttalelse kan leses har hoering-nou-2021-6-myndighetenes-handtering-av-

koronapandemien.pdf (legeforeningen.no) 

4. Styrets fokusområder 
Styret i Of arbeider i tråd med det til enhver tid gjeldende «Prinsipp- og arbeidsprogram», som blir 

vedtatt av Ofs landsråd. De siste årene har imidlertid styret i Of valgt å fokusere på noen utvalgte 

hovedtemaer innenfor programmet, også utfra pandemien. Temaene er store og viktige for 

medlemmene, men også for en god spesialisthelsetjeneste for pasientene. 

 

4.1 Fokusområder 2019-2021 
 

Styrets fokusområder for perioden fra 2019 frem til og med august 2021: 

 

Etterutdanning og fagutvikling for overleger 

Fokusområdet er formulert slik:  

"Har endring av utdanningsforløpene ført til en annen hverdag i sykehusene? Har dette 

påvirket organiseringen av overlegenes arbeidshverdag? Hvordan sikre adekvat fagutvikling 

og nødvendig etterutdanning for overleger? Hvilke tiltak må på plass for å sikre tilstrekkelig 

tid og ressurser til å ivareta etterutdanning av overleger? Hvor mange overleger benytter seg 

av overlegepermisjonen og hvor mange må utsette den? Har man anledning til fagutvikling i 

hverdagen?" 

Styret har løftet inn videre og etterutdanning inn som ett av tre satsingsområder for sentralstyret i 

kommende periode, og det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt av politikere og medarbeidere 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ef07252f62c42a4a45a23696c6508e8/hoering-nou-2021-6-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ef07252f62c42a4a45a23696c6508e8/hoering-nou-2021-6-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien.pdf
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fra sekretariatet for å innrette dette arbeidet videre. Ettersom arbeidet skrider frem, så vil styret 

forankre våre synspunkt inn i arbeidet i våre foreningsledd og hos vårt landsråd.  

 

Styrke tillitsvalgarbeidet  

Fokusområdet er formulert slik:  

"Tillitsvalgte skal bidra til god utvikling av sykehusene. Hvordan kan vi bidra til å understøtte 

særlig de foretakstillitsvalgtes arbeid? Hvordan etablere nærmere kontakt på tvers av 

sykehusene mellom FTV-gruppene? Hvordan kan koplingen mellom hovedforeningen og 

sentrale tillitsvalgte/konserntillitsvalgte styrkes? Hva er hensiktsmessige 

kommunikasjonsformer og gode rutiner for samarbeid? Hvordan sikre god rekruttering til 

lokale tillitsvalgts posisjoner?" 

Tillitsvalgte skal bidra til rimelige og rettferdige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende avtaler og god 

utvikling av sykehusene. 

For å understøtte særlig de foretakstillitsvalgtes arbeid, etablere nærmere kontakt på tvers av 

sykehusene og for å styrke koplingen mellom hovedforeningen og sentrale tillitsvalgte, etablerte 

styret tidlig grupper på WhatsApp. Disse kommunikasjonskanalene har blitt tatt godt imot og brukes 

daglig både fra styrets og tillitsvalgtes side. 

I tillegg ble det arrangert møter på Teams og Zoom som i pandemisk pressede perioder ble holdt 

ukentlig.  Møteformen med digitale og fysiske-/hybridmøter er noe styret ser for seg kommer til å 

fortsette. 

Digitale møter som supplement til fysiske møter bidrar etter styrets syn til å senke terskelen for 

løpende dialog mellom styret og foretakstillitsvalgte når situasjonen tilsier det. Slike møter er 

dessuten økonomisk gunstig, de er effektive, miljøvennlige og verktøy for å bedre samhandling med 

foretakstillitsvalgte.  

Sentralstyret i Legeforeningen har tillitsvalgtsatsing fortsatt som et av sine fokusområder med 

digitale tillitsvalgtkurs som supplement til de fysiske modulkursene. Dette bidrar til tidlig opplæring 

av nye tillitsvalgte slik at de blir utstyrt med nødvendig kompetanse for å kunne utføre en god jobb 

som tillitsvalgt. 

 

Ledelse 

Fokusområdet er formulert slik:  

"Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav fra ledelsen i 

sykehusene. Har lederne det handlingsrommet og de ressursene de trenger for å ivareta 

ansatte og utvikle pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og stedlig ledelse i 

sykehusene? Vi trenger ledere som ikke føler seg maktesløse, men har handlingsrom til å 

utføre dette viktige samfunnsoppdraget." 
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Styret har i flere styremøter i 2021 diskutert hvordan Of på en god måte kan ivareta lege-ledere i 

yrkesforeningen. Of styret tror på at et forbedret seminartilbud rettet mot lege-ledere vil kunne 

bidra til å ivareta lege-ledere bedre i foreningen. Of´s lederutvalg har jobbet med å gi et slikt 

seminartilbud. Lederutvalget planla et fysisk to-dagers seminar i april 2021. Dette seminaret måtte 

avlyses og erstattes med et to-timers webinar 22.4.2021.  

Of styret har også diskutert hvilke tillitsverv/roller lege-ledere skal kunne velges til. Styret har nedsatt 

en arbeidsgruppe for å se på endringer av vedtektene til foreningen, og spørsmålet om hvilke verv 

lege-ledere skal kunne velges til, drøftes i arbeidsgruppen for vedtektsendringer. Arbeidsgruppen har 

hatt oppe temaet i landsrådsmøtene i 2021 og har bedt lederutvalget komme med tilbakemelding til 

arbeidsgruppen om hva utvalget mener arbeidsgruppen må ta med seg til landsrådet når vedtektene 

skal gjennomgås. Of styret mener det er viktig å gi et medlemstilbud rettet mot lege-ledere. 

 

Forskning og innovasjon 

Fokusområdet er formulert slik:  

"Blir klinisk forskning salderingspost i en presset sykehusøkonomi? Helseministeren har gitt 

klar beskjed om at andelen kliniske studier skal opp. Dette har foretakene ikke klart å levere 

på. Legger drift og permisjonsordninger til rette for klinisk forskning i sykehusene? Hvordan 

stimulere pasientnær tjeneste og produktinnovasjon? Hva er mulighetene for 

kombinasjonsstillinger på sykehus utenfor universitetssykehusene?" 

Styret har formidlet variasjon i forskning mellom helseforetakene til sentrale ledere. Det er store 

sprik mellom hvor stor andel de regionale helseforetakene benytter på forskning.  

I 2021 har styret også fremmet innovasjon og digitalisering, spesielt gjennom medlemsbladet 

«Overlegen». I nummer 1-2021 kunne vi lese om «Teknologien forandrer medisinen» og «Tanker om 

digitale løsninger for konsultasjon». I nummer 3-2021 fikk vi lese om «Teknologiske framskritt i 

Sykehus-Norge tar tid. Hva bruker vi ventetiden til?».  

Store IKT satsninger er krevende, eks DIPS,  og det tar tid å lære seg fordelene ved systemene. I 

nummer 4-2021 av «Overlegen» kunne vi lese om «Innovasjonsstrategien til Helse Nord og 

innovasjon ved UNN både strategisatsning», samt få innblikk i en direktørs tanker om innovasjon: 

«Intervju med administrerende direktør Grethe Aasved, St. Olavs hospital om innovasjon». Direktør 

Aasved var tydelig på at ansatte er sentrale i dette arbeidet: «For å lykkes med oppgavene, må vi som 

helseledere være opptatt av innovasjon og forankre det i hele organisasjonen, og de beste ideene 

kommer oftest fra de ansatte.».  

I tillegg hadde styret et tema knyttet til teknologi og innovasjon på Overlegeforeningens 

jubileumskurs, der vi fikk høre om «fremtidens legerolle» av professor Erik Fosse og «Ikke bare lege, 

ikke bare ingeniør» av prodekan Brita Pukstad. 

 

4.2 Fokusområder 2021-2023 
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Styret har vedtatt følgende fokusområder for 2021-2023: Videre- og etterutdanning, sykehusbygg, 

innovasjon og tillitsvalgts-satsing.  

 

Styret i Of arbeider i tråd med det til enhver tid gjeldende «Prinsipp- og arbeidsprogram», som blir 

vedtatt av Ofs landsråd. Med bakgrunn dette programmet har det nye styret nå utarbeidet fire 

fokusområder for toårsperioden fra 1. september 2021. Vi vil i løpet av perioden arbeide med ulike 

konkrete prosjekter tilknyttet disse. Gjennom kartlegging og analyse håper vi å kunne utforme forslag 

til konkrete forbedringstiltak og utvikle politikk rundt disse. 

Styret sine fokusområder i denne perioden er nært knyttet opp mot sentralstyrets satsingsområder, 

noe som styrker gjennomføringskraften og muligheten for å lykkes og utvikle politikk på disse 

områdene i denne perioden og fremover.  

 

 

Videre- og etterutdanning for spesialister 

 

Fokusområdet er formulert slik:  

"I en travel arbeidshverdag med hovedfokus på budsjettoverskudd og antall pasienter per 

behandler er overlegenes videre- og etterutdanning i økende grad under press. 

Både arbeidsgiver og spesialistene må ansvarliggjøres for å sikre høy faglig kvalitet gjennom 

kontinuerlig kompetanseutvikling. Det må settes av tilstrekkelig med tid i arbeidsplan både 

for daglig faglig arbeid og for kurs og kvalitetsarbeid, innovasjon, forskning og veiledning. 
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Overlegeforeningen foreslår at den enkelte spesialisten utarbeider en personlig kompe-

tanseplan som kan brukes som et verktøy for å synliggjøre og planlegge behov for 

vedlikehold og videreutvikling av kompetanse og dokumentere en tidslinje for videre- og 

etterutdanning.» 

Styret har fortsatt arbeidet og samarbeidet med Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen for å 

formalisere en kontinuerlig kompetanseheving i mer strukturerte former slik det var vedtatt av 

Landsstyret i 2016.  

Styret har hatt dialog med tillitsvalgte for å ivareta deltakelse på kurs og konferanser under 

pandemien. Styret er innforstått med at pandemien har vært til hinder for kursdeltagelse, og at det 

er utfordringer knyttet til digital deltagelse. Dette vil styret jobbe videre med for å sikre at 

medlemmene våre får den etterutdanningen og de kursene man skal og bør ha.  

 

Innovasjon 

Fokusområdet er formulert slik:  

«Innovasjon (og forskning) er noen av våre viktigste virkemidler for å imøtekomme 

endringene i samfunnet jfr. Perspektivmeldingen. Vi blir flere innbyggere, gjennomsnittsalder 

øker og vi ser en enorm teknologisk utvikling. Økte behov og forventninger i befolkningen 

skal møte knapphet på ressurser, spesielt ansatte. Målet må være å fortsatt kunne ivareta 

høy kvalitet og pasientsikkerhet enten i form av bedre medisinske resultater, mer effektive 

behandlingsforløp eller mindre økonomisk belastning. Det er også viktig å bidra til en bedre 

arbeidshverdag for de ansatte som erfarer høyt arbeidspress. 

For å få dette til er innovasjon en del av løsningen. Innovasjon må drives sammen med de 

ansatte og være forankret godt i organisasjonen gjennom både kultur og struktur. Forskjellen 

til forskning er at forskning gir ny kunnskap, mens innovasjon skaper ny og bedre praksis. 

Innovasjon kan være et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny arbeidsmåte.» 

Styret hadde innovasjon som et av hovedtemaene i Overlegen 4-2021: Overlegen 4-2021 – 

Overlegen Digital 

 

Sykehusbygg 

Fokusområdet er formulert slik: 

«Evalueringen av Sykehuset Østfold har avdekket alvorlige mangler i dimensjoneringen og 

gjennomføringen av nybygg i sykehusene våre. Hvis større deler av bygningsmassen skal 

erstattes havner vi i et dobbelt uføre; de nye byggene blir for små, men vi har likevel ikke råd 

til å betale for dem. Resultatet er nybygg som er uegnede allerede ved åpning, og svekket 

økonomi som framtvinger et dårligere tilbud til pasientene. 

Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjonen og ansvaret på styrene i de regionale 

helseforetakene, men de har begrenset innsikt i situasjonen, og lar seg villig lede av 

administrasjonens fremlegg. Vi kan ikke videreføre dagens regime for byggeprosjekter i 

https://overlegen.digital/overlegen-magasiner/overlegen-4-2021/
https://overlegen.digital/overlegen-magasiner/overlegen-4-2021/
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sykehusene, og Overlegeforeningen vil fortsette å avdekke resultatene av denne feilslåtte 

politikken.» 

Styret viderefører satsningen fra tidligere perioder. Dette satsningsområdet beskrives i mer detalj i 

eget punkt i årsmeldingen.  

 

 

Styrke tillitsvalgarbeidet  

 

Fokusområdet er formulert slik:  

«Tillitsvalgte skal bidra til god utvikling av sykehusene. Hvordan kan vi bidra til å understøtte 

særlig de foretakstillitsvalgtes arbeid? Hvordan kan vi etablere nærmere kontakt på tvers av 

sykehusene mellom FTV-gruppene? 

Hvordan kan koplingen mellom sentralforeningen og sentrale tillitsvalgte/konserntillitsvalgte 

styrkes? Hva er hensiktsmessige kommunikasjonsformer og gode rutiner for samarbeid? 

Hvordan hjelpe de ansattvalgte styremedlemmene? Hvordan sikre god rekruttering til lokale 

tillitsvalgts posisjoner, bør finansieringen av aktiviteten til tillitsvalgte ligge hos Of?» 

Styret opprettet i forrige periode Whatsappgrupper for å få en bedre kommunikasjon ut til de 

tillitsvalgte, men også for å ha en unik mulighet til raskt å tilegne seg informasjon fra tillitsvalgte i 

hele landet. Dette er et bra verktøy som sikrer informasjonsflyt i en uoversiktlig hverdag. Pandemien 

har hindret store samlinger av tillitsvalgte og andre medlemmer, så dette har vært uvurderlig i 

styrets arbeid under pandemien.  

Tilgangen på Teams har også medført at styret kan ha regelmessige møter med sentrale tillitsvalgte, 

noe styret har avhold med regelmessige intervaller gjennom siste året. Denne måten å møtes på er vi 

sikre på har kommet for å bli, men håper naturligvis at disse digitale møteflatene suppleres med 

fysiske møter; I mye større grad enn har vært mulig under siste året. 

Sentralstyret i Legeforeningen videreført tillitsvalgtsatsing i denne perioden. Ikke som et av sine tre 

satsningsområder, men tatt det inn som et av områdene man har kontinuerlig fokus på. Noe av det 

viktigste styret i OF og legeforeningen kan gjøre er hele tiden søke etter bedre vilkår og 

arbeidsverktøy for våre tillitsvalgte.  Suksessen med digitale tillitsvalgtkurs som supplement til de 

fysiske modulkursene vil fortsette også i 2022.  
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5. Ofs prosjekter 2021  

 

5.1 Sykehusbygg  
Overlegeforeningen har i flere år jobbet for å sette beslutningsprosesser ved sykehusbygging i fokus 

for politikere og andre beslutningstakere. Erfaringene med at det bygges for små sykehus begynner å 

bli mange. I 2020 engasjerte Of Agenda Kaupang til å lage en rapport hvor man kartla 

beslutningsprosessen for planlegging og bygging av Sykehuset Østfold. Denne rapporten ble sluttført 

medio 2021 og lagt frem på jubileumskurset til Of i August 2021. Rapporten viser uklare 

ansvarsforhold og manglende medvirkning i de viktige beslutningene som reduserer kapasiteten på 

sykehuset, som man sliter med i dag.  

I forbindelsen med denne satsningen arrangerte også Of et Webinar om sykehusbygging 24. mars 

2021. Formålet var kunnskapsformidling og involvering av tillitsvalgte og ansatte i byggeprosesser. 

Det var veldig god deltagelse på seminaret, som fikk belyst temaet på en god måte. Agenda for 

seminaret er omtalt her Overlegeforeningen inviterer til webinar om sykehusbygging i Norge, 24. 

mars 2021. 

 

 

Sentralstyret vedtok også å ha sykehusbygg som satsningsområde i denne styreperioden, med Of 

som en sterk pådriver og deltager i denne prosessen.    

 

5.2 Andre prosjekter: Menon og lønnspolitisk arbeid. 
 

Of har i 2021, gjennom vårt lønnspolitiske utvalg, samarbeidet med Menon Economics for å kartlegge 

og analysere overlegers lønnsforhold som grunnlag for valg av strategi i fremtidig lønnsoppgjør. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/nyheter/2021/sykehusbygging-i-norge/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/nyheter/2021/sykehusbygging-i-norge/
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Dette arbeidet er nå i sin sluttfase, og forankret i vårt landsråd. Arbeidet sammenfaller dels med 

oppstart av ny forhandlingsøkonomisk kompetanse i Legeforeningens forhandlingsavdeling. Sammen 

med Of sitt lønnspolitiske arbeid, så tror vi dette vil styrke vår kunnskap og forhandlingsevne i 

kommende lønnsoppgjør. 

5.3 Arbeid med å endre vedtektene  
 

I høsten 2019 ble det satt i gang et arbeid med å se på Overlegeforeningens valginstruks med mål om 

å ha ny valginstruks til valget våren 2021. Det ble raskt klart at det i den sammenheng også var behov 

for å se valginstruksen i sammenheng med vedtektene til foreningen. Arbeidet hadde bare så vidt 

kommet i gang da pandemien startet og i mars 2020 ble arbeidet satt på pause. 

Høsten 2020 ble arbeidet tatt opp igjen, og landsrådet vedtok at styret skulle nedsette en 

arbeidsgruppe og en referansegruppe som skulle se på både vedtekter og valginstruks.  

Arbeidsgruppen har bestått av: Marie Skontorp (leder), Arne Refsum, Jana Midelfart Hoff, Oda 

Hammerstad og Jan Eikeland (jurist). Referansegruppen har bestått av: Jannicke Mellin-Olsen, Ellen 

Holtan Folkestad og Thor Severinsen. 

Grunnet pandemien ble det ikke mulig å få til endringer til valget våren 2021.  

Saken har vært oppe i alle landsrådsmøter i 2021 til orientering. På det ekstraordinære årsmøtet i 

august 2021 ga landsrådet en foreløpig tilslutning til at vedtekter og valginstruks skal settes sammen, 

og bruke Legeforeningens vedtekter som mal for oppbygging av dokumentet. Landsrådets 

sammensetning og spørsmålet om hvordan medlemsmassen best mulig skal gjenspeiles i foreningens 

øverste organ, har vært diskutert med landsrådet i alle møter i 2021.  

Grunnet pandemien har arbeidsformen for arbeidet stort sett vært digital, dette har vært 

utfordrende for framdriften i et så stort og komplekst arbeid. Diskusjonen med landsrådet er også 

krevende på en digital flate i denne type arbeid, og styret og arbeidsgruppen planlegger å legge fram 

mer konkrete forslag til endringer for landsrådet i 2022. Målsetningen er å ha vedtekter og 

valginstruks klar slik at disse kan benyttes ved valget i 2023. 

5.4 Gruppe for å se på spørsmål om møtegodtgjørelse 
 

Landsrådet ba den 15. april 2021 styret nedsette et utvalg for å se nærmere på om det i noen tilfeller 

skal gis møtegodtgjørelse for møter utenom arbeidstid, kompensasjon for arbeid på fritiden utenom 

møter, og/eller eventuelt kompensasjon for tapt inntekt i den grad det legges møter til arbeidstiden 

som medfører lønnstrekk for legen. Utvalget skal også vurdere om styrets medlemmer skal ha rett til 

ekstra honorar eller møtegodtgjørelse for arbeidskrevende/tidkrevende oppgaver, eller om alt arbeid 

anses dekket av styrehonoraret.  

Styret nedsatte et utvalg bestående av Vivi Bakkeheim (St. Olavs hospital), Harald Bergan (Vestre 

Viken HF), Cecilie Lunden Gundersen (Sørlandet sykehus) og nestleder/leder Geir Arne Sunde. Fra 

sekretariatet har Liv Marit Fagerli deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen gjennomførte 2 møter i 2021 og 

arbeidet er nå ferdigstilt og planlegges fremlagt for landsrådet i april 2022.  
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6. Høringsarbeid 
Styret i Of bruker mye tid på å skrive høringsuttalelser på vegne av foreningen. Styrets leder fordeler 

høringer til ett eller flere styremedlemmer, eventuelt i samarbeid med Ofs juridiske rådgivere. Den 

som er ansvarlig for høringen utarbeider utkast til svar som deretter drøftes i styremøte og eventuelt 

per e-post ved behov. I 2021 avga Of 28 høringsuttalelser til Legeforeningen. Of opplever å få mange 

gode tilbakemeldinger på de høringsuttalelser foreningen avgir. Alle Ofs høringsuttalelser ligger 

publisert på Ofs nettsider, og kan leses på denne lenken: Høringsarkiv (legeforeningen.no) 

 

 Of fokuserer først og fremst på høringer som vurderes relevant for våre medlemmer og utviklingen i 

spesialisthelsetjenesten.   

 

7. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder lønnsoppgjør og 

forhandlinger 

 
7.1 Forhandlingsarbeidet i Spekter-området 

 

7.1.1 Hovedavtaleforhandlinger Spekter og Akademikerne 2021  

I november 2021 ble Akademikerne og Spekter enige i forhandlingene om ny hovedavtale i sykehus. 

Legeforeningen deltok i forhandlingene av avtalen som gjelder frem til 31. desember 2025. Blant 

endringene er en ny innledning til Hovedavtalen som blant annet anerkjenner de tillitsvalgte og 

forutsetter at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt. En annen endring som 

Legeforeningen lenge har vært opptatt av, er at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal 

vurderes i videre tjeneste og karriere. Partenes ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling er nå 

omtalt i hovedavtalen.  

  

7.1.2 Mellomoppgjør 2021 – område 10 

Som en følge av koronasituasjonen i sykehusene våren 2020, ble Legeforeningen og Spekter enige om 

å utsette de lokale B delsforhandlingene til 2021. Spekter og Akademikerne helse gjennomførte i 2021 

et mellomoppgjør i helseforetakene, men med åpning for å forhandle både lønn og tekst i de lokale B 

delsforhandlingene for Legeforeningen. Oppgjøret ble avsluttet 24. juni med enighet.   

 

Legeforeningen og Spekter ble 28. mai enige om sentrale lønnstillegg for leger i spesialisering og 

legespesialister i helseforetakene, på Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens hospital. 

Enigheten innebar følgende generelle tillegg med virkning fra 1. januar 2021:   

 

LIS 1 kr 5 000,-  

Leger i spesialisering 1 – 2 år kr 7 000,-  

Leger i spesialisering 2 – 4 år kr 7 500,-   

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/hoeringsarkiv/
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Leger i spesialisering > 4 år kr 16 000,-  

Legespesialist kr 20 000,-  

 

Tilleggene inngår i basislønn, jf § 5.3.1 Lønn.  

Lokalt avtalte minimumssatser økes tilsvarende det generelle tillegget for gruppen.  

UTA og vaktlønn etterbetales fra virkningstidspunktet.  

Lønnstilleggene skal komme i tillegg til den samlede lønn arbeidstakeren har fra før.  

  

Lønnsoppgjøret for Ylf ble kostnadsberegnet til ca 2,82 %, med noe redusert overheng.   

B delsforhandlingene ble gjennomført i uke 23 til 25. Ved tre helseforetak – Sykehuset Østfold, Helse 

Møre og Romsdal og Helgelandsykehuset – ble det gitt sentral bistand. For første gang siden 

helseforetaksreformen hadde Legeforeningen ingen lokale brudd med i de avsluttende sentrale for 

handlingene.   

 

Ut i fra resultatene som ble rapportert til Legeforeningens sekretariat, fikk mange fremforhandlet gode, 

tekstlige endringer, og flere har resultater over rammen fra de sentrale forhandlingene på 2,82 %.  

 

Flere helseforetak fikk på plass en kompetansestige for overleger, som har vært viktig for 

Overlegeforeningen i mange år. Det totale inntrykket er at de lokale forhandlingene var svært godt 

forberedt fra de tillitsvalgtes side, at samarbeidet i de lokale forhandlingsdelegasjonene gitt bra og at 

det var gode og konstruktive forhandlinger de fleste steder.   

 

7.1.3 Mellomoppgjør 2021 – område 13 

Ved Lovisenberg diakonale sykehus ble leger i spesialisering og legespesialister sikret den samme 

prosentvise lønnsutvikling som i overenskomstområde 10 med utgangspunkt i tilsvarende 

prioritering mellom gruppene som i område 10.  Medisinerstudenter med lisens fikk et generelt 

tillegg på 2,82 %, mens overleger fikk et kronetillegg på kr 28 210,- i tillegg til at det ble avtalt nye 

vaktlønnssatser for overlegene. Øvrige medlemmer av Legeforeningen ble gitt et generelt tillegg på 

2,82 %. 

Ved Martina Hansens hospital fikk alle leger et generelt tillegg på 2,82 % 

Både Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansen gjennomførte lokale forhandlinger med 

enighet.  

 

7.1.4 Forhandlingsarbeid innenfor Spekter- SAN 

SAN er en forhandlingssammenslutning, som forhandler med Spekter på sentralt nivå. For 

Legeforeningens del omfatter samarbeidet Spekters medlemsvirksomheter med unntak av 

helseforetak, Lovisenberg og Martina Hansen. SAN består av 15 fagforeninger som tilsammen 

representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter, av disse er 180 medlemmer i 

Legeforeningen. Legeforeningen er en del av sammenslutningen og er representert i SANs råd.  
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I tråd med hovedmodellen i Spekter Helse forhandles det innledningsvis på sentralt nivå (del A), 

deretter lokalt i den enkelte virksomhet (del B) og endelig gjennomføres avsluttende sentrale 

forhandlinger. Lønnsforhandlinger gjennomføres lokalt for Legeforeningens medlemmer. 

Mellomoppgjøret 2021 

Det ble gjennomført sentrale forhandlinger (del A) 14. April 2021. I et mellomoppgjør er det i 

hovedsak prosessen for videre forhandlinger som avtales, dvs. de lokale forhandlingsfristene for 

hvert overenskomstområde. Nytt i 2021 var at det ikke er avtalt en spesifikk frist for når lokale parter 

kan be om bistand. Det ble utover våren 2021 gjennomført lokale forhandlinger ved de enkelte 

virksomhetene. 

Hovedavtalen som gjelder for virksomheter i SAN ble forhandlet i 10. og 11. November 2021. Avtalen 

ble all hovedsak prolonger, men det ble gjort noen vesentlige endringer. Blant endringene er en ny 

innledning til Hovedavtalen, som trekker frem hva som er særlig viktig i avtalen. I innledningen 

anerkjennes de tillitsvalgte og det forutsettes at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt. 

Videre fikk SAN gjennomslag for at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse og skal vurderes i videre 

tjeneste og karriere. Partenes ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling har kommet inn som 

drøftingstema mellom partene. 

Etablering av nye overenskomster/mekling 

Det ble i 2021 etablert overenskomster i to nye virksomheter; Unilabs og Helseplattformen AS. 

Først etter mekling 28. - 29. Juni 2021 ble SAN og Spekter enige om overenskomst del B (lokal 

tariffavtale) for Helseplattformen AS. 

 

7.1.5 Særavtale for deltakelse i RescEU 

Som ledd i den EU-ledede ordningen RescEU inngikk Norge høsten 2020 avtale med EU-kommisjonen 

om å etablere og drifte et ambulansefly for transport i Europa av pasienter med alvorlige 

smittsomme sykdommer inkludert Covid. Ambulanseflyet skal være stasjonert i Norge i perioden 

2021 til 2027. Det var opprinnelig kun planlagt for oppdrag i Europa, men senere kom signaler om at 

flyet kunne inngå i ordinær luftambulansevirksomhet i Norge utenom EU-oppdrag. Helsedirektoratet 

er norske myndigheters avtalepart og rapporterer til EU. EU dekker utgiftene når flyet er på oppdrag i 

Europa. Når flyet ikke brukes i RescEU-oppdrag skal det være stasjonert i Tromsø, og både utgifter og 

bemanning vil være som alle andre ambulansefly i Norge.  

I søknaden til EU ble det lagt som en forutsetning for prosjektet at det skal bemannes med 7 leger, 7 

sykepleiere og 7 paramedics. De 21 som utgjør helsepersonellet, skal rekrutteres fra helseforetakene.  

Helsepersonellet skal inngå i en turnusordning, og hvert team vil være bemannet med en lege, en 

sykepleier og en paramedic/sikkerhetsansvarlig. Vakthavende team skal i løpet av 24 timer kunne 

rykke ut på oppdrag for transport av pasienter som har sykdom med høy risiko for smitte.  Flyet skal 

kunne transportere en pasient av gangen. Deltakerne vil arbeide som normalt i sine respektive 

helseforetak der de er ansatt. Deltakerne vil ha frivillig beredskapsvakt hver syvende uke i henhold til 
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en oppsatt plan. Oppdragsmengden i søknaden er estimert til å være mellom 10-12 "skarpe" oppdrag 

pr. år. 

I 2021 har organisasjonene som omfattes av beredskapsordningen, Norsk Sykepleierforbund, 

Fagforbundet, Delta og Legeforeningen samarbeidet om felles forhandlinger om lønns- og 

arbeidsvilkår i ordningen. Forhandlingene ble koordinert av Helse Sør-Øst på vegne av involverte 

helseforetak. Forhandlingene har vært tidkrevende for Of og Legeforeningen. Forhandlingene ble 

ferdigstilt med enighet i januar 2022. 

 

7.1.6 Partssammensatt arbeid og dialog med Spekter  

Ny kompetanse lønnsmodell – leger i spesialisering 

I 2020 ble Spekter og Legeforeningen enige om en ny lønnsmodell for leger i spesialisering basert på 

kompetanse og tilpasset ny spesialistutdanning. De lokale parter skulle implementere lønnsmodellen,  

gjennom en prosess der hver enkelt LIS ble innplassert i korrekt lønnskategori. De fleste steder har de 

blitt enige om hvordan dette skulle gjøres. Noen steder har det derimot oppstått en uenighet når det 

gjelder innplassering av leger som skifter spesialitet i spesialiseringsløpet. Uenigheten dreier seg om 

hvor mye som skal gi lønnsmessig uttelling fra den tidligere spesialiseringen ved ansettelse i ny 

spesialitet. Det har vært nedlagt et grundig og godt arbeid fra foretakstillitsvalgte på flere 

helseforetak for å dokumentere praksis. Legeforeningen sentralt har hatt tett dialog med Spekter, 

mange møter og jobbet mye med problemstillinger relatert til den nye modellen, for å finne en 

løsning gjennom hele 2021. Legeforeningens arbeid med dette fortsetter i 2022.  

Prosjekt 3  

I hovedoppgjøret 2020 nedsatte partene en arbeidsgruppe som i fellesskap skulle kartlegge 

eventuelle behov for å videreutvikle arbeidstidsbestemmelser og lønnssystem for leger i sykehus. 

Siktemålet er var at partene skal ha et felles faktagrunnlag for forhandling om eventuelle endringer i 

overenskomsten i hovedoppgjøret 2022. Partsarbeidet har fått navnet Prosjekt 3. 

Fra Legeforeningen har følgende deltatt i dette arbeidet: Anne – Karin Rime (t. o. m 08.09.2021), 

Ståle Clementsen (f.o.m 08.09.2021), Geir Arne Sunde, Kristin Kornelia Utne og Oda Sandli. I tillegg 

har sekretariatet bistått. Det har vært avholdt ti møter i den sentrale prosjektgruppen, i tillegg til to 

samlinger for lokale tillitsvalgte og ledere fra helseforetak fra ulike dele av landet. Fristen for å 

sluttføre arbeidet var satt til utgangen av januar 2022, men arbeidet er noe forsinket grunnet 

koronasituasjonen i sykehusene.  

 

7.1.7 Tvistesaker i Spekter-Område 

Legeforeningen og Spekter hadde gjennom 2021 dialog om tvistesaker/uenigheter om tolkningen av 

tariffavtalene i helseforetakene.  Grunnet koronasituasjonen har ikke Legeforeningens sekretariat 

kunne prioritere dette arbeidet på samme måte som tidligere år.    

Helse Bergen – for lav vaktlønnssats 

Det er en fortsatt uløst tvistesak fra Helse Bergen, hvor det vurderes søksmål i 2022. Saken gjelder for 

lav betaling for utrykning på vakt for overleger og mulig krav om etterbetaling tre år tilbake i tid. 
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Sunnaas sykehus – redusert arbeidstid 

På Sunnaas sykehus er det lokal uenighet om kravet til redusert arbeidstid for overleger. Uenigheten 

gjelder hvorvidt det lokalt er avtalt unntak fra bestemmelsen i A2 om at det kreves tilstedeværelse 

på sykehuset etter kl 20.00 for rett til 38 timers uke. De sentrale parter har gjennomført sentralt 

tvistemøte, uten å komme til enighet og Legeforeningen forbereder saken for mulige rettslige skritt. 

Manglende tilbakemelding fra arbeidsgiver om deres syn på tvisten, har forsinket arbeidet.  

 

Ahus – ambulerende tjeneste 

På slutten av året 2020 oppsto det en lokal tvist på Ahus om forståelsen av 

ambuleringsbestemmelsen i overenskomsten del A2. Arbeidsgiver vil ikke godta at legenes arbeid 

ved Ski sykehus eller Ahus Gardemoen (LHL sykehuset) faller inn under ambuleringsbestemmelsen, 

selv om legene har avtalt tjenestested Ahus Nordbyhagen i arbeidskontraktene. Det er avholdt 

forhandlingsmøte mellom sentrale parter, uten enighet, og Legeforeningen forbereder søksmål for 

Arbeidsretten.  

7.2 Forhandlingsarbeid innen tariffområdet Stat 

 

7.2.1 Mellomoppgjør 2021 

 

Forhandlingene i mellomoppgjøret i staten hadde forhandlingsfrist 1. mai. Forhandlingene var 

krevende og endte med brudd. Det ble avholdt mekling 26. -27. mai. Samtlige hovedorganisasjoner i 

staten valgte å akseptere meklers forslag til løsning.  

 

Forslaget innebar for Akademikernes del at det ble gjennomført lokale forhandlinger med 

virkningstidspunkt 1.5.2021 med en lokal pott på 3.35 %. Det gav en årsramme for oppgjøret på 2,73 

%. Minstelønnen for Akademikere ble hevet fra 458 900,- til 463 800,- og minstelønn for stipendiater 

og spesialistkandidater ble hevet fra 482 200,- til 491 200,-.   

7.2.2 Hovedavtalen i staten 

Det ble avtalt prolongering av Hovedavtalen  ut 2022, altså en videreføring uten endringer utover 

språklige justeringer og oppdaterte lovhenvisninger. 

Forhandlinger om ny Hovedavtale skal etter planen gjennomføres i slutten av 2022.  

 

7.3 Forhandlingsarbeid innen Virke-området 

I Virke-området er det Legeforeningen, ikke hovedsammenslutningen Akademikerne, som inngår 

avtaler direkte med Virke og er formell part i de sentrale avtalene. Legeforeningen har likevel valgt å 

samarbeide tett med andre foreninger i Akademikerne, samt NITO og Farmaceutene. Det er 
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opprettet et uformelt forhandlingssamarbeid, som i stor grad opptrer samlet i forhandlinger med 

Virke.     

7.3.1 Sentral særavtale 

Sentral særavtale i Virke gikk ut 31.12.20, men Virke og Legeforeningen ble enige om å utsette 

forhandlingene. Særavtaleforhandlingene ble gjennomført 26.-29 april 2021. Særavtalen regulerer 

blant annet lønn, arbeidstid og rett til kompetanseheving for leger. Særavtalen tilsvarer 

overenskomstens del A2 i Spekter-området.  

Legeforeningen fikk i 2021 gjennomslag for store endringer særavtalen. Blant annet ble 

lønnsmodellen for leger i spesialisering endret slik at lønnsfastsettelsen i større grad samsvarer med 

ny spesialistutdanning. Partene ble også enige om bedre rettigheter knyttet til dekning av kostnader 

til kurs for LIS, kompetanseutvikling, spesialisering og forskning.  

 

7.3.2 Mellomoppgjør 2021 

For Legeforeningen innebærer et mellomoppgjør i Virke HUK i stor grad å kopiere resultatene i 

henholdsvis Spekterområdet i tillegg til statlig og kommunalt tariffområde. 

For alle virksomheter som er omfattet av den sentrale særavtalen, ble det i realiteten et 

hovedoppgjør, med mulighet for reforhandling av lokale særavtaler og lønnsforhandling. 

Forhandlingene om Virke HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) ble gjennomført 21.-22. juni. 

 

7.3.3 Lokale forhandlinger 

All lønnsdannelse for akademikerforeningene er tradisjonelt lagt til lokale forhandlinger i 

virksomhetene i Virke. 

I 2021 var både reforhandling av lokale særavtaler og lønnstillegg tema i de lokale forhandlingene. 

Opprinnelig frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene avtalt i den sentrale særavtalen var 

30. juni, men grunnet blant annet omlegging av lønnssystemet for leger i spesialisering, ble 

Legeforeningen og Virke enige om å utsette fristen til 15. oktober.  

Forhandlingene var i stor grad preget av den pågående korona-situasjonen. Dette var et bakteppe 

også for de lokale forhandlingene i årets oppgjør.  

Basert på tilbakemeldingene fra tillitsvalgte ble det enighet i de lokale forhandlingene i alle 

virksomheter.  

 

7.3.4 Tvister 

Sentral ankenemnd 

Diakonhjemmets 2020 oppgjør ble behandlet i Sentral ankenemnd 
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Det lyktes ikke partene å komme til enighet i de lokale forhandlingene på Diakonhjemmet i 2020 og 

saken ble behandlet i Sentral ankenemnd 31. mai 2021. Partene var enige om rammen på oppgjøret, 

men uenigheten var knyttet til innretningen og hvorvidt oppgjøret skulle legges på 

minstelønnssatsene og ikke skulle gis som personlige tillegg. 

 

Avgjørelsen falt i Sentral ankenemnd 4. juli 2021, og Legeforeningen på Diakonhjemmet fikk medhold 

i prinsippet at oppgjøret skulle legge minstelønnssatsene, med unntak av noen små justeringer i 

kronetilleggene. I tråd med anførslene fra Legeforeningen kom nemnda frem til at legenes skulle ha 

en innretning på oppgjøret, i tråd med langvarig praksis, hvor minstelønnssatsene øker med et beløp 

som tilsvarer det kronemessige tillegget som gis hver enkelt gruppe og ikke blir gitt som personlige 

tillegg. 

7.3.5 Mellomoppgjøret i KS- området 

Mellomoppgjøret i KS-området endte med brudd natt til 1. mai 2021. Etter mekling godtok likevel 

alle medlemsforeningene unntatt Lektorlaget siste tilbud fra KS.  

For Legeforeningens medlemmer skjer lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, uten en 

sentralt fastsatt ramme. Basert på henvendelser til sekretariatet og innmeldte resultater er det grunn 

til å tro at Legeforeningen medlemmer oppnådde en bedre lønnsvekst enn sammenliknbare grupper. 

Det er likevel store forskjeller mellom kommunene på grunn av rekrutteringsutfordringene som har 

tiltatt de siste årene. 

7.3.6 Mellomoppgjør i Oslo kommune 

Mellomoppgjøret i tariffområdet endte med brudd mellom partene. Bruddet kom dels som en følge 

av den økonomiske rammen for oppgjøret, og dels fordi siste tilbud la opp til en sentral 

lønnsdannelse uten en lokal del. Oppgjøret ble brakt i havn 27. mai gjennom mekling. Akademikerne 

fikk ikke gjennomslag for en lokal pott, men det ble oppnådd en bedre økonomisk ramme slik at 

medlemmene i Oslo kommune fikk en reallønnsvekst. 

 Oppgjøret la opp til en samlet lønnsvekst på ca. 3,45 % fra 1. mai. 

 Legeforeningens medlemmer i Helseetaten (HEL) og Sykehjemsetaten (SYE) har lokal lønnsdannelse, 

i hovedsak etter modell fra KS. For disse medlemmene skjedde dermed lønnsdannelsen lokalt. 

8. Bladet "Overlegen" 
 

I likhet med tidligere år, ga Of også i 2021 ut fire utgaver av bladet. De fire utgavene hadde hvert sitt 

store hovedtema: 

• Nr. 1 Jubileumsnummer 

• Nr. 2 Presidentvalg. Beredskap og sykehusbygg 

• Nr. 3 Sykehusbygg. Eldrebølgen 

• Nr. 4 Helsepolitikk. Innovasjon. 
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Det har vært en bevisst redaksjonell satsing siden 2012 at hver utgave av "Overlegen" skal ha store 

hovedtema. Redaksjonen har i 2021 bestått av redaktør Arild Egge, Arne Laudal Refsum, Anne-Karin 

Rime (til 31. august), Geir Arne Sunde (fra 1. september) og Edith Stenberg. Tema og innhold i bladet 

"Overlegen" diskuteres og gjennomgås i hvert styremøte. Styret bidrar med forslag til 

tema/bidragsytere, samt skriver egne artikler til bladet. Redaksjonskomitéen nedlegger en stor jobb 

med å fullføre hver enkelt utgave, og med å finne gode artikkelforfattere relatert til aktuelle temaer.  

Bladet distribueres til Ofs medlemmer, helseminister, Stortingets helse- og omsorgskomite, styrene i 

de øvrige yrkesforeningene, helseforetak, avisredaksjoner, etc. Det er også egne abonnenter på 

bladet.   

Of får svært gode tilbakemeldinger på bladet og valg av temaer, og at det leses av medlemmer og 

ledere på ulike nivåer i helsetjenesten.  Bladet publiseres også digitalt på foreningens nettside, i 

tillegg til at styret i 2020 begynte å presentere enkeltartikler på Facebook. Dette har fortsatt i 2021. 

Du finner Overlegen digital på denne lenken: Overlegen Digital – Norsk overlegeforening.  

Alle årganger er publisert her: Medlemsbladet (legeforeningen.no) 

           

9. Arrangementer 

 

9.1  Tariffkurs 

 
Det fysiske tariffkurset planlagt til februar 2021 måtte avlyses pga. pandemien. Det ble erstattet av et 

digitalt tariffkurs som ble av holdt 11.2.21. Of´s leder Anne-Karin Rime åpnet tariffkurset med 

spørsmålet: ”Hvilken vei tar vi i 2021?”. Sammen med Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef i 

Legeforeningen, løftet hun frem de viktigste forhandlingsresultater fra fjorårets hovedoppgjør (A2): 

Spesialister har nå rett til 10 dager kursdager per år som ledd i etterutdanning for overleger (”inntil” 

er fjernet). Det skal være et partssamarbeid om fremtidens overenskomst med samarbeidsprosjektet 

”Fremtidens tariffavtaler”. Et av hovedtemaene på tariffkurset var eventuelle behov for 

videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser i tillegg til at lønnssystemet for leger i sykehus skal 

kartlegges. Marie Skontorp, styremedlem i Of styret og leder i arbeidsgruppen ”Of´s vedtekter”, 

orienterte om arbeidet med å komme med forslag til endringer av Of´s vedtekter og valginstruks. Det 

https://overlegen.digital/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/overlegen/
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var et flott digitalt tariffkurs med gode diskusjoner på tross av digitalt kurs. Tariffkurset er også 

omtalt i Overlegen 1-2021 «Digitalt tariffkurs uten bølgeskvulp, men med stort engasjement» – 

Overlegen Digital 

https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-1-2021/digitalt-tariffkurs-uten-bolgeskvulp-men-med-stort-engasjement/
https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-1-2021/digitalt-tariffkurs-uten-bolgeskvulp-men-med-stort-engasjement/
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9.2 Vårkurs 
Det planlagte vårkurset/jubileumskurset i tilknytning til ordinært landsrådsmøte i april ble utsatt på 

grunn av situasjonen med Covid-19. Kurset ble gjennomført på Grand Hotel i Oslo, 31. august – 1. 

september 2021. Se egen omtale av jubileumskurset i årsmeldingen. 

 

 

9.3 Landsrådsmøter 
Of avholdt fire landsrådsmøter i 2021.  

 

Ordinært landsrådsmøte ble avholdt som Teams møte 15. april 2021. Det ble også avholdt 

landsrådsmøte på Teams 31. mai 2021 i tilknytning til Legeforeningens landsstyremøte som fant sted 

1. – 3. juni 2021. 

 

Det tredje landsrådsmøtet ble avholdt på Legenes hus i Oslo, som hybrid-møte 30. august 2021 i 

tilknytning til jubileumskurset.  

 

 
 

Det fjerde og siste landsrådsmøtet ble avholdt i november. Det var endelig anledning til å 

gjennomføre det som hybrid møte, og møtet fant på KS Agenda konferansesenter i Oslo, den 24. 

november 2021. 
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9.4 Styrets arbeidsmøte 
Styrets første arbeidsmøte i 2021 ble gjennomført som Teams møte 14. og 15. januar 2021. I oktober 

ble det anledning til fysisk arbeidsmøte, og det fant sted 21. og 22. oktober på Legenes hus/Bristol 

Hotell i Oslo.  Referat fra møtene ligger på Ofs nettsider Møtereferater (legeforeningen.no). 

 

 

10.  Ofs arbeid for ledere 

 

10.1  Ofs webinar for legeledere torsdag 22. april 2021 

 
Of´s lederutvalg planla å holde et to-dagers seminar for lege-ledere 21-22. april 2021. Pga. 

pandemien måtte det planlagte seminaret avlyses. Det ble i imidlertid erstattet av et webinar på 

ettermiddagen 22.4.21.  

Marieke Claessen, avdelingssjef i Vestre Viken og leder av Of´s lederutvalg åpnet seminaret som ble 

holdt på Zoom. Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset og tidligere leder av 

lederutvalget i Of, delte sin erfaring som ny i stillingen som administrerende direktør da pandemien 

rammet Hammerfest sykehus.  Webinaret er for øvrig omtalt i Overlegen 2-2021 Lederforum: 

«Ledelse i pandemiens tid – og samarbeid på tvers» – Overlegen Digital.  

Of´s lederutvalg har i sitt arbeid fokus på å lage et seminartilbud til lege-ledere i sykehus. Det ble 

avholdt flere digitale møter i Of´s lederutvalg i løpet av 2021. Høsten 2021 dreide møtene seg om få 

på plass et godt program til et fysisk seminar som planlegges avholdt 21-22.3.22 

 

10.2 Ofs lederstipend 
For 2021 var det avsatt kr 400 000,- av Ofs egenkapital til lederstipend. Lederstipend er et tilbud til 

medlemmer av Of. Stipendet skal dekke utgifter til lederutdanning/lederkurs etter retningslinjer 

fastsatt av Ofs styre. Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller 

innehar tillitsvalgtverv kan søke. 

 

Det ble utdelt tre stipend à kr 40 000,- i 2021. 

 

10.3 "Lederforum" i Overlegen 
Den faste spalten «Lederforum» tar opp tema som er særlig relevante for de av Ofs medlemmer som 

er ledere eller ønsker stilling som ledere.  I 2021 ble det publisert følgende bidrag i denne spalten: 

 

Nr  2: Ledelse i pandemiens tid – og samarbeid på tvers 

Nr  3: Godt arbeidsmiljø virker 

Nr  4: Elin Bjørnestad – leder blant leger   

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/moter-og-aktiviteter/referater/#122898
https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-2-2021/lederforum-ledelse-i-pandemiens-tid-og-samarbeid-pa-tvers/
https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-2-2021/lederforum-ledelse-i-pandemiens-tid-og-samarbeid-pa-tvers/
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11. Sosiale medier 
 

På Ofs nettsider Norsk overlegeforening (legeforeningen.no) publiseres informasjon om organisasjon, 

høringsuttalelser, kurstilbud, alle artiklene av Overlegen etc. Her publiseres også lokale nyheter som 

vurderes som aktuelle for medlemmene. Of er på både Instagram og Facebook med egne sider. 

Overlegeforeningen på Facebook i 2021  

Total reach (nådde ut til) på innlegg publisert i 2021: 30,845  

Antall som liker Overlegeforeningen på Facebook  

1. januar 2020: 1394  

1. januar 2021: 1585  

1. januar 2022: 1794  

Økning i løpet av 2021: 209  

Antall som følger Overlegeforeningen på Facebook  

1. januar 2020: 1418 

1. januar 2021: 1633  

1. januar 2022: 2046  

Økning i løpet av 2021: 413  

Hva er forskjellen på de som liker siden og de som følger den?  

Man kan like en Facebookside, uten å følge den. Da er det mindre sannsynlig at man får opp 

informasjon i feeden sin. Følger man siden så får man mange flere innlegg opp i egen feed. Samtidig 

er det et skille på privatpersoner og for eksempel et legekontor. En Facebook-side for et legekontor 

kan følge Overlegeforeningen, men ikke like siden. Derfor er det mest nøyaktige tallet antall 

"followers". Det er forventet at Facebook på et tidspunkt fjerner "Likes" og bare bruker "Followers", 

ettersom det er såpass overlappende.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/
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Mest populære innlegg: 

 

12. Internasjonalt arbeid 

12.1 Nordöl 
Fredag 21.5.2021 ble det avholdt digital møte med de nordiske legeforeninger («Nordöl»). 

Overlegeforeningen deltok med styrets leder Anne-Karin Rime, styremedlemmene Christian 

Grimsgaard, Solveig Nergård og Mathis Heibert. I tillegg deltok sekretariatsleder Edith Stenberg. 

Blant temaene som ble diskutert, var Covid -19 situasjonen i de nordiske landene med særlig fokus 

på sykdomsbyrde og belastning på helsepersonell.  

Danmark presenterte ny overenskomst for Overlægerne - med en stillingsstrukturreform.   

I tillegg ble Europeiske ETRs (educational training recruiments) som Union europeenne des medicins 

specialistes (UEMS) aksepterer, diskutert. ETRs er detaljrik, og det kan være behov for lokale 

tilpasninger av disse. Kunnskapsstyring mot målstyring var gjenstand for diskusjon.  

Styret i Overlegeforeningen mener det er viktig å fortsatt engasjere seg i nordiske og internasjonale 

fagorganisasjoner. Neste Nordöl-møte i mai 2022 planlegges som fysisk møte. 
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12.2 AEMH 
AEMH’s (Association Européenne des Médecins des Hôpitaux/European Association of 

Senior Hospital Physicians) 74. Annual General Assembly ble avholdt 8. Mai 2021 digitalt 

møte og Overlegeforeningen  deltok med styremedlemmene Solveig Nergård , Lindy Jarosch-

von Schweder og Mathis Heibert. 

AEMH jobber for å forbedre etterutdanningstilbudet for spesialister. Organisasjonen er også 

opptatt av hvordan helsevesenet og dens styringssystemer fungerer i ulike land og har en 

tett samarbeid med den europeiske spesialistorganisasjonen (UEMS). 

Alle deltagende land delte årsrapporter fra 2020 som ga et interessant innblikk i 

håndteringen og utfordringene de ulike landene stod ovenfor i forbindelse med en 

uforutsett pandemi.  

AEMH utvikler dessuten The European Academy of Clinical Leadership (EACL). 

Lederutdanning for klinikere må prioriteres og AEMH mener at om klinikere er ansvarlige for 

“outcomes” i behandlingen så bør de også være med å sette kursen (lede) behandlingen og 

ta strategiske beslutninger. 

Vi mener at denne type møte er en utmerket mulighet til å lære om andre overlegers 

helsepolitiske arbeid på tvers av landegrensene. Delte erfaringer fra andre land kan vi bruke i 

helsepolitisk arbeid i Overlegeforeningen.  

 

13.  Andre aktiviteter 

 

13.1 Legeforeningens medlemsregister og tilhørighet i 

yrkesforeninger 
 

Styret i Of fortsatte i 2021 arbeidet med å sikre at Legeforeningens medlemsregister er tilstrekkelig 

ajourført slik at medlemmene tilhører korrekt yrkesforening.  

Bakgrunnen for dette arbeidet er at Of-styret for 4-5 år siden fikk en rekke tilbakemeldinger fra 

tillitsvalgte som indikerte at et stort antall medlemmer som er ansatt som overleger ikke var 

registrert med tilhørighet i Of, men i stedet var  oppført som medlemmer i Yngre legers forening. 

Medlemsregisteret per 1 februar hvert år utgjør grunnlaget både for overføring av økonomiske 

midler fra Legeforeningen til den enkelte yrkesforening, og for fordelingen av delegater til 

landsstyret. Det får derfor potensielt store konsekvenser når registeret ikke samsvarer med de reelle 

ansettelsesforholdene i sykehusene. 

I løpet av 2021 ble det etter samtaler mellom Of, Ylf og sekretariatet i Legeforeningen avklart at det 

er Legeforeningen sentralt som er ansvarlig for å ha et korrekt ført medlemsregister og dermed også 

ansvaret for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å rette opp feilene og for å hindre nye feil i å 
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oppstå. Videre oppnådde man en enighet om hvordan medlemsregisteret skulle korrigeres slik at 

dette ble riktig, og en prosess for å sluttfør dette. En viktig forutsetning for dette arbeidet er det 

gode samarbeidsforholdet som er mellom Ylf og Of idag. 

En viktig årsak til at medlemsregisteret ikke er korrekt, er at det enkelte medlem ikke rapporterer 

endringer i sitt arbeidsforhold til Legeforeningen, enten ved registrere endringen på «Min side» eller 

ved direkte å kontakte medlemsseksjonen i Legeforeningen. Slik at opplysningene er oppdaterte. 

På denne bakgrunn har sekretariatet i Legeforeningen i løpet av 2021 gjort et omfattende arbeid for 

å sikre et mest mulig korrekt medlemsregister. Det ble blant annet sendt ut en egen e-post med flere 

purringer til kategorien legespesialister. Mange medlemmer er også blitt ringt opp og fått tilsendt en 

sms. 

Ved slutten av 2021 hadde om lag 740 medlemmer endret sine opplysninger, og en stor del av denne 

gruppen er nå blitt registrert i Of. Of nærmer seg nå 12 000 medlemmer, og er da den største 

yrkesforeningen i Legeforeningen. 

 

13.2 Yrkesforeningstilhørighet for legespesialister  
 

Siden lønnskategorien «legespesialist» ble etablert ved innføring av faste stillinger for leger i 

spesialisering i helseforetakene i 2014, har det vært et tilbakevendende tema hvilken yrkesforening 

legespesialistene i sykehusene skal tilhøre. 

 

I 2016 vedtok sentralstyret i Legeforeningen at legespesialistene skulle tilmeldes Ylf. Ofs to 

representanter stemte i mot forslaget og ønsket i stedet at denne gruppen skulle få muligheten til å 

velge medlemskap i Of, dersom de selv ønsket det. 

I 2019 bestemte Of og Ylf å nedsette en felles arbeidsgruppe som skulle se på  

legespesialistens vilkår og fremtidige rolle i arbeidslivet. Rapporten ble avgitt i 2020. Gruppen var 

delt i synet på om legespesialisten formelt bør tilhøre Ylf eller Of. Flertallet mente at det bør gjøres 

valgfritt for den enkelte legespesialist hvilken yrkesforening de ville tilhøre, mens mindretallet gikk 

inn for å bevare den eksisterende ordningen. 

Styret i Of var enig i konklusjonen til flertallet, og fremmet på denne bakgrunn i desember 2020 et 

forslag til sentralstyret om at Legeforeningens lover ble endret slik at legespesialister i sykehusene 

selv velger om de skal være tilsluttet Of eller Ylf. 

Dette forslaget ble vedtatt av sentralstyret med åtte av ni stemmer på møtet i februar 2021. 

Legespesialistene i sykehusene står i dag dermed fritt til å velge om de vil tilhøre Ylf eller Of. 

 

13.3 Felles styremøter med andre yrkesforeninger 
Of gjennomførte felles styremøte med PSL styret 28. mai 2021. Tema for møtet var blant annet delte 

hjemler.  
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Of gjennomførte også felles styremøte med Yngre legers forening fredag 15. januar 2021. Tema for 

møtet var arbeidsgruppe i Spekter området samt forhandlinger 2021 i tariffområdene Spekter og 

Virke. 

 

13.4 Ombygging/vedlikehold av Ofs leilighet på Aker brygge 
Det er avsatt kr 1 500 000 for vedlikehold av leiligheten, fordelt på årene 2019 og 2020, i budsjett 

godkjent av landsrådet. Under ombyggingen oppstod det flere uforutsette problemstillinger, blant 

annet ble det avdekket behov for å vedlikeholde begge badene, og landsrådet ga i sitt møte 

november 2020 tilslutning til at kostandene i noen grad kan overstige de midlene som allerede er 

avsatt, dersom det er behov for det. Arbeidet med oppussing av leiligheten ble ferdigstilt i 2021, med 

unntak av det ene badet. Arbeidet med å vedlikeholde det siste badet fortsetter i 2022. 

 

 

 

 

 


