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         Godkjent 15.4.2021. 
    

Årsmelding 

for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020. 

 

 

Årsmelding del 1 

 
Innledning. 
Forrige ordinære landsrådsmøte ble avholdt torsdag 23. april 2020 som et digitalt Zoom-
møte. Årsmeldingen for 2020 er basert på vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 
1.9.2019 – 31.8.2021.  
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Organisasjon 
 
Styret fra 1.1.2020 – 31.12.2020.  
 
Leder:   Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes, 

 Anestesiavdelingen, Sarpsborg.  
Nestleder:  Geir Arne Sunde, Haukeland Universitetssjukehus,  

 Akuttmedisinsk avdeling/KSK, Bergen. 
Styremedlemmer: Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus  
    Rikshospitalet, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo. 

 Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus,  
 ortopedisk klinikk, Lørenskog. 

   Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord-Norge, Plastikk- og 
rekonstruksjonsavdeling, Tromsø. 
 Marie Skontorp, Helse Vest. 
 Stavanger universitetssjukehus, Anestesiavdelingen, Stavanger. 
 Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs Hospital,  

   Tiller DPS, Trondheim. 
   Mathis A. Heibert, medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos. 
 
Sekretariatet. 
Sekretariatsleder Edith Stenberg jobbet for 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 Jus og arbeidsliv. 
Anna Sundberg har vært tilknyttet foreningen som sekretærbistand i 20% stilling. 
Legeforeningens økonomiavdeling bistår med foreningens økonomiforvaltning. 
Legeforeningens sekretariat fører 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 samfunnspolitiske og kommunikasjonsavdeling(SPOL) bistår Of med 25% 
stilling etter avtale gjeldende fra mars 2020. Bistanden er knyttet til avdelingen og ikke til en 
enkelt person.  
 
Landsrådet fra 1.1.2020 – 31.12.2020. 
 
Oslo krets: 
Aasmund Bredeli, Nevrologisk avdeling – UUS, OUS 
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 – UUS, OUS 
Tor Einar Å. Calisch, Barnesenteret – UUS, Kvinne- og barnklinikken - OUS 
Erik Høiskar, Anestesi-avdelingen – UUS, OUS 
 
Akershus krets: 
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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 
3. representant ikke valgt ennå.  
 
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 
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 
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  
3. representant ikke valgt ennå.  



u:\fhr\yrkesforeningene\of\årsmeldinger-of\årsmelding 2020\2020 årsmelding-godkjent-15042021.docx 4 

 
Rogaland krets: 
Bas Jeroen dr 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 
2. og 3. representant ikke valgt.  
 
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 
Anna Grav, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos HNT 
 
Nordland krets: 
Per Kristian Skorpen, Medisinsk avdeling – Vesterålen, Medisinsk klinikk - Bodø 
Frida Andræ, Kvinneklinikken -Bodø, Nordlandssykehuset HF 
Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rusklinikk, Bodø 
 
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 
Thoralf Enge, Ortopedisk avdeling, Finnmarkssykehuset – Hammerfest 
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Kurskomitéen fra 1.1.2020– 31.12.2020.  
Leder:  Jannicke Mellin-Olsen, overlege, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Medlem: Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs hospital 
  Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus 
 
Lederutvalget – komité for miniseminarer for ledere - fra 01.01.2020 -31.12.2020. 
  Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen (leder) 
  Rune Heggedal, Volda 
  Jeanne Mette Goderstad, avdelingssjef, Sørlandet sykehus Arendal 

Siri Tau Ursin, enhetsdirektør for prehospitale tjenester, Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen (til 1.11.2020) 

Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo (fra 16.11.2020) 

Solveig Nergård, avdelingsoverlege, UNN Tromsø (styrets representant) 

 
Valgkomitéen fra 01.01.2020 – 31.12.2020. 
  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, Bodø 
 
Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.01.2020 – 31.12.2020. 
Redaktør:  Arild Egge, Oslo universitetssykehus. 
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus. 
   Anne-Karin Rime, Ofs leder. 
   Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder   
 
 
Stipendkomitéen fra 01.01.2020 – 31.12.2020.    
   Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus. 
   Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen 
   Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes (styrets representant) 
 
Medlemstall. 
Foreningen hadde pr. 31.12.2020 - 10.506 medlemmer, samt 54 assosierte medlemmer. Pr. 
31.12.2019 hadde foreningen 10.393 medlemmer.  
 
Styremøter/fellesmøter. 
Det er i 2020 avholdt 24 styremøter, 2 av disse har vært kombinert med arbeidsmøter. 
Den store økningen av antall styremøter har sin forklaring i løpende covid-pandemi arbeid, 
arbeid med covid-avtale og arbeid opp mot FHI, myndigheter og ut mot sykehusene. 
Styremøtene har i perioder vært avholdt som hyppige, men korte teams-møter.  
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Arbeidsmøte med tur til Roseslottet med Vebjørn Sand 

 
 
Styret har behandlet 128 vedtakssaker. I tillegg har styret hatt 114 saker til 
orientering/diskusjon. Utover saker til beslutning, har styret også i denne perioden brukt 
mye tid på møtene til informasjonsutveksling og diskusjon om utviklingen innen 
helseforetakssektoren generelt og forhandlingssituasjonen spesielt. Arbeid med høringer har 
vært en vesentlig del av styrets arbeid. Styret har fordelt ansvaret for kontakt med lokale 
tillitsvalgte seg imellom. I tillegg er det på styremøtene referert og drøftet saker som berører 
foreningens arbeidsområde og som er sendt styrene til orientering eller som er tatt opp av 
styremedlemmene. På denne måten har styrene kunnet ta initiativ i saker som berører 
overlegene og spesialisthelsetjenesten.  
 
Det har vært avholdt to fellesmøter med Ylf og og ett fellesmøte med PSL i perioden. 
  
Landsrådsmøter. 
Det ble avholdt ordinært landsrådsmøte 23. april 2020 som digitalt zoom-møte.  
Landsrådet ble videre samlet 25. mai 2020  til møte i tilknytning til Legeforeningens 
landsstyremøte. Disse møtene foregikk digitalt via Zoom. 
 
Landsrådet / foretakstillitsvalgte var også samlet til ordinært møte 17. november 2020 i 

forbindelse forhandlingene 2020 og 2021. Koronasituasjonen ble også diskutert og hvilken 

betydning det har for Legeforeningens overenskomster med Spekter. Det ble også diskutert 

om legespesialisten og tilhørighet til yrkesforening. Møtet ble avholdt som digitalt Zoom-

møte.  

 

 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\årsmeldinger-of\årsmelding 2020\2020 årsmelding-godkjent-15042021.docx 7 

Medlemsmøter. 
 
Det ble avholdt møte i Mosjøen 9.1.2020 med tillitsvalgte fra alle deler av 

Helgelandssykehuset HF. Ulrika Larsson, leder i Nordland legeforening/regionsutvalget/ Ofs 

landsråd deltok via Skype.  

Anne-Karin Rime og Kristin Utne, leder Ylf,  gjennomførte felles  tur til  Tromsø og Hammerfest  og 

hadde medlemsmøter der 25. og 26/2-20. 

 

Medlemsmøte med lederne i Ylf og Of 

 

3. november var Rime i Mosjøen og hadde medlemsmøte hvor de fleste var tilstede, men hvor flere 

deltok digitalt grunnet utbrudd av korona. 

 

 
Representasjon 
 
Den norske legeforenings sentralstyre 1.1.2020 – 31.12.2020:  
 
Anne-Karin Rime er valgt som visepresident i Den norske legeforening. Geir Arne Sunde er 
valgt som sentralstyremedlem i Den norske legeforening. 
 
Ofs valgte delegater i Den norske legeforenings landsstyre fra 01.01.2020-31.12.2020. 
Anne-Karin Rime (via sentralstyret) 
Geir Arne Sunde, Bergen (via sentralstyret) 
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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 01.01.2020- 31.12.2020.  
 

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 01.01.2020-31.12.2020. 
 
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 
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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 
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 

 
 
Den norske legeforenings tariffutvalg for næringsdrivende og normaltariff fra 1.1.2020-
31.12.2020 
Of har ingen representanter i dette utvalget. 
 
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 1.1.2020 – 31.12.2020. 
Anne-Karin Rime og Ståle Clementsen 
Vara: Geir Arne Sunde og Mathis Heibert. 
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Forhandlingsutvalg Stat fra 01.01.2020 – 31.12.2020.  
Anne-Karin Rime 
Vara: Geir Arne Sunde 
 
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.01.2019-31.12.2020. 
Anne-Karin Rime 
Gry Torsæter Dahl, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.  
Vara: Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde 
 
Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune fra 01.01.-31.12.2020. 
Of bruker representantene fra Oslo legeforening som kontaktpersoner. 
 
Styremedlemmenes øvrige verv i råd og utvalg i Den norske legeforening /  
Akademikerne fra 01.01.2020-31.12.2020. 

 Anne-Karin Rime er medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-
området fra 1.9.2019.  

 
Anne-Karin Rime er medlem av Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
31.12.2024. 
 
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. 
 
Ståle Clementsen var i 2019-2020 medlem av arbeidsgruppen "Trakassering -retningslinjer 
for tillitsvalgte i Legeforeningen". Retningslinjene ble vedtatt av sentralstyret 14.1.20.  
 
Mathis Heibert og Ståle Clementsen var medlemmer i arbeidsgruppen for Ylf/Of som 
ferdigstilte rapporten – Legespesialisten: Arbeidsvilkår og utfordringer. Rapporten ble 
sluttført primo 2020.  
 
Geir Arne Sunde leder Ofs lønnspolitiske utvalg. 
Geir Arne Sunde deltar i Legeforeningens arbeidsgruppe om Utdanningsfond III. 
Geir Arne Sunde er medlem i LIS123-utvalget – LIS-portalen. 
 
Ansatte representanter i RHF styrene. 
Christian Grimsgaard ansattes representant i styret for RHF Sør-Øst, Bjørn Egil Vikse i 
RHF Vest, Lindy Jarosch-von Schweder i RHF Midt og Fredrik Sund, RHF Nord.  
 
Ansatterepresentanter i HF styrene. 
Anne-Karin Rime, representant i styret Sykehuset Østfold. 
Geir Arne Sunde, representant i  styret Helse-Bergen. 
Ståle Clementsen, representant i styret Akershus universitetssykehus. 
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Regionsutvalg.  
Janne K. Bethuelsen var leder av regionsutvalg Vest tom 31.8.19, medlem fra 1.9.19, Lindy 
Jarosch von Schweder er medlem i regionsutvalg Midt, Ulrika Larsson er leder av 
regionsutvalg Nord, Christian Grimsgaard er medlem og Thor Severinsen er leder av 
regionsutvalg i Helse Sør-Øst. 
 
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. 
Ellen Tveter Deilkås er varamedlem i Fond for kvalitet og pasientsikkerhet – til 31.12.2020. 
Harald Bergan er medlem av Dnlfs desisorutvalg til 1.9.2021.  
Harald Bergan er medlem av Dnlfs varslingsutvalg til 31.10.2021. 
Helge Haarstad er medlem i Fondsutvalget utdanningsfond I til 31.12.2024. 
Helge Haarstad er på vegne av Dnlf varamedlem i styringsgruppen for "Norm for  
informasjonssikkerhet i helsesektoren. 
Janne K. Bethuelsen er leder av Rogaland legeforening. 
Janne K. Bethuelsen var varamedlem til Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis til 
31.6.2020. 
Ingvild Hallberg er varamedlem til Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis til 31.6.2022. 
Jannicke Mellin-Olsen var president i Verdens anestesiforening,  
World Federation of Societies of Anesthesiologoists til 31.12.2020. 
Jon Helle er medlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2021. 
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 var leder av interimsutvalget Dnlfs menneskerettighetsutvalg, så 
leder av Dnlfs menneskerettighetsutvalg fra 20.10.2020 - 31.8.2022.  
Petter Hurlen er for perioden 2017-2021 fast medlem i IT-utvalget fra Normen.  
Pål Brekke er medlem i Dnlfs IT-utvalg 2017-2020. 
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.  
Siri Tau Ursin var leder av utdanningsfond III – til 1.10.2020. Anne-Karin Rime var leder i  
perioden fram til 31.12.2020. 
Stein-Helge Hansen Tingvoll er leder av Oppland legeforening. 
Svein Arne Monsen er medlem i Utvalg for kvalitet- og pasientsikkerhet – til 31.8.2021. 
Ulla Dorte Mathisen er medlem av rettshjelpsutvalget til 31.12.2022. 
Ulla Dorte Mathisen er varamedlem i Dnlfs valgkomité til 1.9.2021. 
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Representasjonsoppgaver i 2020. 
Nordöl –møtet ble avholdt 16.4.2020 som Teams-møte. Sverige var digital arrangør. 
Norge hadde meldt inn covid-19-pandemien og etterutdanning som saker.  
Fra Norge deltok Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-von Schweder, 
Mathis Heibert, Edith Stenberg (sekretariatsleder). 
 

 
 
 

AEMH-møtet 2020 ble avholdt digitalt.  

Of deltok ikke med representanter på dette møtet. 

Anne-Karin Rime deltok på møtet med Forhandlingsutvalget i den danske overlegeforening i 

København 25/2-21. 

Ofs leder har i funksjonen som visepresident deltatt i høringer på Stortinget, møter med 

HOD og Helsedirektoratet og en rekke møter med politikere.  

Arendalsuka 2020. Den ble avlyst grunnet covid-19-pandemien. 
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Årsmelding del 2 

1. Innledning 
 

Året 2020 går inn i historiebøkene som annerledesåret – "koronaåret".  Da Overlegeforeningen var 

samlet på tariffkonferansen i februar, så 2020 stadig ut til å bli et år som andre. Få uker senere var 

hverdagen snudd opp ned for de fleste. Også for Norsk overlegeforening. Fokusområder, planlagte 

samlinger og prosjekter ble brått ikke lengre like relevant. Mye ble satt på vent, og mye lot seg 

ganske enkelt ikke lengre gjøre. Fra å drive ganske strukturert og etter skjema ble også vår forening 

brakt ut av likevekt, og kastet inn i et hektisk planleggings- og beredskapsarbeid i helsetjenesten. 

Året har bestått av noen store og mange små saker som vi har måttet ta stilling til og finne løsninger 

på i farta. Og som i samfunnet forøvrig har vi måttet finne fram til nye arbeidsformer for å få jobben 

gjort. Et flunkende nytt Legenes hus har måttet vente. I stedet har vi måttet nå hverandre i digitale 

medier. Situasjonen medførte at styret hadde hyppigere styremøter, særlig på våren 2020. Til 

sammenligning avholdt styret i 2019 13 styremøter, mens det i 2020 ble avholdt 24 styremøter.  

 

Styrets samlede arbeidsmengde har vært opplevd som økt som følge av pandemien. Mest tid har gått 

med til en rekke møter, henvendelser og annen dialog på tvers av nivåene; mellom foreningen og 

tillitsvalgte ute i sykehusene, mot foretak og regionale helseforetak, mot avtalespesialister, 

allmennleger, Folkehelseinstituttet, Helsedirektorat, departement og presse. Den formidable 

informasjonsutvekslingen som har skjedd gjennom arbeidet dette året har vært opplevd som viktig 

og en stor del av arbeidsbyrden. Mye av dette arbeidet lar seg vanskelig innplassere i en årsrapport. 

Men for styret har koronasituasjonen vært øverst på agendaen gjennom store deler av 2020.  

 

Men før koronaviruset ble "allemannseie" rakk Of å gjennomføre noen fysiske arrangement. Styret 

gjennomførte et møte med tillitsvalgte på Helgelandssykehuset HF, Mosjøen i januar 2020 og 

tariffkonferansen på danskebåten gikk som planlagt.  Styret fikk også satt sykehusbygging på 

dagsorden, og det ble påbegynt et arbeid som fortsetter inn i 2021. 

Styrets arbeid med covid-19, sykehusbygging, møte med tillitsvalgte i Mosjøen, tariffkonferansen 

med mer, omtales nærmere nedenfor.  

 

2. Covid-19  
 

2.1  Covid-19 – et bakteppe 

I slutten av februar 2020 ble den første pasienten med covid-19 bekreftet i Norge. Stavanger 

universitetssykehus var det første sykehuset som ble satt i beredskap, 8. mars 2020. Foranledningen 

var to utbrudd av covid-19 på fødeavdelingen. En rekke andre sykehus fulgte etter den 10. mars, og 

to uker senere var spesialisthelsetjenesten i Norge sterkt påvirket av det som fremdeles ble omtalt 

som en epidemi.  

En øyelege ved Ullevål sykehus var en av de første som ble bekreftet smittet av Covid-19 ved 

sykehusene våre. 
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Helsemyndighetene ga den 10. mars 2020 råd om hjemmekontor for alle som kan jobbe hjemmefra. 

Den 11. mars kom anbefaling om å avlyse arrangementer med mer enn 500 deltakere. Det skjedde 

veldig mye disse marsdagene, og 11. mars erklærte WHO spredningen av koronarviruset for en 

pandemi. 

12. mars 2020 er en dato som vil bli husket i mange år. Norge stengte ned, og de sterkeste og mest 

inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid ble innført. Helsepersonell fikk forbud mot 

utenlandsreiser (både tjenestereiser og privatreiser), det ble strengere karanteneregler ved innreise 

til Norge og det ble gitt råd om å unngå offentlig transport om mulig. Skoler og barnehager ble 

stengt, det ble innført adgangskontroll på sykehjem og sykehus og etter hvert også besøksforbud. 

Det ble forbudt med kulturarrangement og idrettsarrangement, treningssentre, frisører mv ble pålagt 

å holde stengt.  Det var også denne dagen vi fikk det første koronadødsfallet i Norge.  

De følgende dagene ble alle reiser til utlandet frarådet, det ble innført utstrakt grensekontroll og det 

ble innført forbud mot å overnatte i hytter utenfor egen kommune.  Den 24. mars ble det også gitt 

råd om å unngå samlinger på mer enn fem personer, det ble gitt råd om å holde 1 meters avstand 

ute og 2 meters avstand innendørs.  

Resten av 2020 ble preget av usikkerhet. Anbefalingene og reglene ble endret i tråd med endret 

smittetrykk, og det var vanskelig å planlegge aktiviteter som medførte at mennesker møttes fysisk.   

Alt dette påvirket legenes hverdag, og med det også arbeidet til styret i Overlegeforeningen.  

  

2.2 Digital arbeidsform 
Det er noe i uttrykket "aldri så galt at det ikke er godt for noe". For med nedstengningen av Norge, 

måtte alle over i mer digital samhandling. Styret gikk umiddelbart over til styremøter på Teams, og 

allerede 11. mars 2020 ble det første av mange felles møter på Teams for foretakstillitsvalgte for 

Yngre legers forening (Ylf) og Overlegeforeningen (Of) gjennomført. I perioder hadde styret møte 

med de foretakstillitsvalgte ukentlig.  

Styret i Overlegeforeningen har det siste året under pandemien videreutviklet digital kommunikasjon 

med våre foretakstillitsvalgte på sykehusene. Både Teams og WhatsApp er brukt for å styrke dialogen 

i fravær av fysiske møter, både for å avklare små og store problemstillinger knyttet til for eksempel 

sykehusberedskap, smittevernberedskap, intensivkapasitet, etterslep av pasientbehandling, covid-

avtaler og vaksinasjon, og for å styrke kommunikasjon mellom våre organisasjonsledd gjennom en 

krevende tid. Sosiale medier gjør at tillitsvalgte kan få forløpende tilbakemeldinger og støtte fra 

andre tillitsvalgte - og fra styret- på ulike problemstillinger de møter i sin hverdag, og styret kan få 

raskere innspill på spørsmål som rører seg sentralt, for eksempel vaksineprioritering og 

intensivberedskap.  

Styret ser også at utviklingen i digital kommunikasjon gjennom pandemien har knyttet det regionale 

leddet med våre konserntillitsvalgte nærmere til Legeforeningen sentralt og til sykehusene i hver 

region gjennom regelmessige digitale møter. Dette bidrar etter styrets syn til å styrke den 

gjennomgående representasjonen og gjennomføringen av Of sine målsettinger i sykehusene. 
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Det ble også gjennomført hyppige styremøter på Teams, så vel på søndager som kvelder.   

 

2.3 Sentral "korona-avtale" 
Det var mye som var usikkert og uavklart i den første fasen av pandemien, og spørsmålene var 

mange. Blant annet var det uklart hvordan pandemien kom til å påvirke legenes arbeidssituasjon, 

særlig hvis det ble mange innlagte covid-19 pasienter.  

Det ble med utgangspunkt i den usikkerheten som rådet, ytret et sterkt ønske fra våre lokale 

tillitsvalgte om at det ble inngått en sentral avtale med Spekter og Virke knyttet til endring i 

arbeidsplan m.v. som følge av situasjonen med covid-19. På denne bakgrunn ba styret i 

Overlegeforeningen derfor Legeforeningen forsøke å få til sentrale avtale. Helsepersonell var redd for 

å bli smittet på jobb, og etter press ble også reglene om yrkesskade endret. Med virkning fra 1. mars 

2020 er koronasmitte og covid-19 omfattet av listen over de sykdommer som kan godkjennes som 

yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning.   

 

En slik sentrale avtale ble i Spekter tariffområde inngått 22. mars 2020 etter korte forhandlinger der 

begge parter opplevde press fra Regjeringen om å bli enige. Bakteppe i forhandlingene var den 

usikkerheten som var omkring forventet utvikling av Covid-pandemien i ukene som lå foran og at vi 

opplevde at de vide fullmaktene i helseberedskapslovene ville bli innført dersom partene ikke ble 

enige. Det ble derfor inngått avtale som åpnet for endring av arbeidsplanen med tre dagers 

varslingsfrist, da dette allerede var avtalt med andre forbund. Vi forventet på det tidspunktet, etter 

meldinger fra Italia om overfylte sykehus, at virkeligheten kunne bli at vi skrev på post-it lapper når vi 

var på jobb og når vi var hjemme. Heldigvis har vi hittil ikke kommet i den situasjonen. Det fulgte 

uttrykkelig av avtalen at den kun skulle benyttes i særlige tilfeller og etter særskilt drøftinger med 

tillitsvalgte. Det ble også avtalt egne lønnsbestemmelser for slike endringer. Avtalen ble inngått med 

et halvt års varighet, og ble ikke forlenget slik at den er ikke lengre gjeldende.  Avtalen kan leses på 

denne lenken avtale-spekter-dnlf-arbeidstidsavtale-korona-220320.pdf (legeforeningen.no). 

 

Likelydende avtale ble inngått i Virke tariffområde 25. mars 2020, og heller ikke den avtalen ble 

forlenget. Virkeavtalen kan leses her: avtale-om-avvikende-regler-for-arbeidstidsplanlegging-mv-ifm-

koronasituasjonen-virke-og-legeforeningen-25-03-2020.pdf. 

 

2.4  Styrets øvrige arbeid knyttet til Covid-19 
I midten av oktober arrangerte Legeforeningen en heldags erfaringskonferanse hvor erfaringene så 

langt fra covid-19 pandemien ble gjennomgått.  På denne konferansen bidro Ofs leder, Anne-Karin 

Rime med innlegget "Pandemien og profesjonsetikken".  Alle foredragene ligger åpent tilgjengelig på 

Youtube på denne lenken: Delte erfaringer fra Covid-19-pandemien (legeforeningen.no) 

Medietrykket var større enn i et vanlig år og Of´s leder med flere var ofte i mediene. Vi var tidlig ute 

med å forklare at også unge kan bli syke.  

https://www.vgtv.no/video/194251/overlegeforeningen-ogsaa-unge-kan-bli-alvorlig-syke, og vi var 

også tidlig ute med å oppfordre folk til å gå til lege når de var syke. 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/bed55145ee304ee79a56f5c7696903fa/avtale-spekter-dnlf-arbeidstidsavtale-korona-220320.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/3126626ff6bb44d1ad536928142accd7/avtale-om-avvikende-regler-for-arbeidstidsplanlegging-mv-ifm-koronasituasjonen-virke-og-legeforeningen-25-03-2020.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/3126626ff6bb44d1ad536928142accd7/avtale-om-avvikende-regler-for-arbeidstidsplanlegging-mv-ifm-koronasituasjonen-virke-og-legeforeningen-25-03-2020.pdf
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/delte-erfaringer-fra-covid-19-pandemien/
https://www.vgtv.no/video/194251/overlegeforeningen-ogsaa-unge-kan-bli-alvorlig-syke
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3. 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 styret i Of valgt å fokusere på noen utvalgte hovedtemaer. 

Temaene er store og viktige for medlemmene, og temaene er etter styrets syn også gode bidrag til å 

sikre god spesialisthelsetjeneste for pasientene.  

 

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?" 

Basert på arbeid som ble vedtatt av landsstyret i 2016 har styret startet et samarbeid med 

Fagavdelingen for å ferdigstille et dokument som man må jobbe for at forankres både hos Spekter og 

hos Helsedirektoratet. 

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

pandemien. Styret har blant annet oppfordret til digital deltakelse der det har vært mulig. Hvorvidt 

etterutdanning har vært mulig under pandemien bør undersøkes når pandemien er under kontroll. 

 

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?" 

Som nevnt ovenfor under punkt 2.2, etablerte styret grupper på WhatsApp for å styrke dialogen 

mellom styret og foretakstillitsvalgte og foretakstillitsvalgte seg i mellom. 

Blant annet medførte tilgangen til Teams og Zoom det mulig med hyppigere møter med tillitsvalgte. 

Denne møteformen er noe styret ser for seg at det kommer til å fortsette med – selvsagt som 

supplement til fysiske møter - også når situasjonen er mer normalisert. Digitale møter er etter styret 

syn et viktig supplement til fysiske møter – også som ledd i fokusområdet "styrke tillitsvalgtarbeidet."  
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Digitale møter bidrar etter styrets syn til å senke terskelen for løpende dialog mellom styret og 

foretaktstillitsvalgte når situasjonen tilsier det. Slike møter er dessuten økonomisk gunstig, de er 

effektive, miljøvennlige og verktøy for å bedre samhandling med foretakstillitsvalgte.  

Den digitale møteformen har blant annet gjort det mulig for leder av Of sammen med jurist i 

sekretariatet å gjennomføre "oppstartsmøte" med nye foretakstillitsvalgte. I 2020 ble slikt møte 

gjennomført med ny foretakstillitsvalgt og ny vara-foretakstillitsvalgt ved Helgelandssykehuset HF.  

Sentralstyret i Legeforeningen har også tillitsvalgtsatsing som et av sine satsningsområder for 2020-

2021. Dette har blant annet resultert i oppstart med digitale tillitsvalgtkurs som supplement til de 

fysiske modulkursene.  

 

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." 

Det var nytt lederutvalg i Of i 2020. Utvalget ledes av Marieke Claessen som til daglig jobber som 

avdelingssjef ved Vestre Viken HF.  Utvalget planla seminar med overnatting i november 2020, og 

leder av utvalget, Marieke Claessen, skrev om det planlagte seminaret i "Overlegen" 2-2020. Det ble 

god påmelding til seminaret, som dessverre måtte utsettes til 22. - 23. april 2021 på grunn av covid-

19. Også utsettelsen ble omtalt i "Overlegen", i nummer 4-2020. 

 

Styret har i flere styremøter diskutert hvordan Of på en bedre måte kan ivareta lege-ledere, og dette 

arbeidet vil fortsette i 2021. 

 

 

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?" 

Dette er tatt opp med politikerne. Det er besluttet å revidere Legemiddelavtalen med siktemål å 

gjøre det lettere med klinisk forskning. Leder av Of er med i gruppen som skal forhandle med 

Legemiddelindustrien.  

Regjeringen har nylig lansert sin første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier, og regjeringens 

visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling. Forskning er et 
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satsningsområde for Of, som vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmene på gjennom året, 

og styret vil følge opp denne satsingen i sykehusene fremover.  

At forskning og innovasjon er satsingsområder for inneværende styreperiode, gjenspeiles også i 

medlemsbladet "Overlegen", særlig i numrene tre og fire. I nummer tre var tema for bladet 

"Forskning og innovasjon" og bladet var i stor grad viet artikler relevant for tema. I nummer 3 er det 

blant annet artikler om forskningens kår under en pågående pandemi, "Samskaping der helse møter 

IKT", "Hvor ble det av den forskende klinikeren", "Forskning er ikke bare en lovpålagt oppgave" og 

"Hemmere og fremmere for innovasjon i helsetjenesten" med mer. Utfordringer knyttet til presset 

sykehusøkonomi ble også adressert, i tillegg til at fordeler og ulemper med kombinasjonsstillinger ble 

belyst blant annet gjennom intervju med leger som har kombinerte stillinger.  

"Overlegen" nummer fire hadde tema "Forskning" med blant annet artikler som "Forskning i sykehus 

– noen nøkkeltall", "Råd fra en forskerspire", "Forskning i bistilling" og "Leger som forsker er navet i 

kunnskapsbasert medisin". I tillegg hadde også nummer fire artikkelen "Kombinerte stillinger for 

overlege i sykehus: En glede eller ren plikt?" 

 

 

4. 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 2020 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) 

 

 

5. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder lønnsoppgjør og 

forhandlinger 

 

5.1 Lønns-politisk arbeid  
Det siste året har styret sammen med lønns-politisk utvalg (Vivi Bakkeheim, Einar Vie Sundal, Geir 

Arne Sunde), referansegruppen (Christian Grimsgaard og Tor Severinsen) og analysefirmaet MENON 

gjort ett arbeid for å se på overlegers lønnsstruktur og utvikling. Dette arbeidet er forankret i 

landsrådets vedtak, og styret har informert landsrådet og våre FTV om status for arbeidet gjennom 

året.  

Den første fasen, som ble gjennomført i 2020, handlet om å kartlegge dagens arbeids- og 

lønnssituasjon for overlegene, hva som er utfordringene med dagens ordning og hvordan situasjonen 

er i sammenlignbare profesjoner/land. En sammenstilling av resultatene vil kunne vise hva som 

eventuelt kan sies å være utdatert når det gjelder dagens lønnsstruktur og karriereveier. Gjennom 

dette kan vi vise i hvilken grad overleger er avhengig av overtid og vakttillegg for å oppnå den lønnen 

man vil kunne forvente gitt ansvaret som ligger i stillingen. Det vil også være interessant å avdekke 

forskjeller mellom ulike grupper av leger, f.eks. mellom spesialiteter, regioner eller kjønn og hva som 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/hoeringsarkiv/#95376
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eventuelt er forklaringen på disse forskjellene. Et annet poeng med en slik analyse er å kunne gi en 

beskrivelse av lønns- og karriereutvikling.  

En spørreundersøkelse ble gjennomført blant medlemmene i 2020 for å avdekke "hvor skoen 

trykker", og i hvilken grad det er ulike og potensielt motstridene interesser i medlemsgruppen. 

Undersøkelsen vil også være nyttig for å avdekke hvilke endringer legene ønsker seg. Undersøkelsen 

vil gi viktig informasjon for videre analyse og for å utarbeide mulige alternativer til dagens 

innretning. I tillegg vil det være interessant å sette resultatene av undersøkelsen i kontekst ved å 

gjøre en sammenligning med relevante yrkesgrupper som for eksempel ingeniører og jurister. Vi vil 

også se til Sverige og Danmark for hvordan situasjonen er for overlegene i våre naboland. 

I den neste fasen av prosjektet vil vi beskrive hvordan utfordringene ved dagens system vil påvirke 

flere ulike faktorer og fremtidig utvikling. For eksempel er en forsvarlig arbeidsbelastning viktig både 

for legenes helse og trivsel, men også for i hvilken grad det er attraktivt og gå inn i yrket og å bli 

værende.  Vi vil basere resultatene på funnene i den første fasen, og forankre resultatene i 

forskningslitteratur og økonomisk teori. Det vil også kunne være relevant å trekke på erfaringer fra 

andre land og/eller yrkesgrupper. Vi tenker at resultatet av dette arbeidet kan være nyttig for Of sin 

innretning av det lønns-politiske arbeidet i årene som kommer. 

 

5.2 Forhandlingsarbeidet i Spekter-området 
Hovedoppgjør 2020 - område 10 

Spekter og Akademikerne helse skulle egentlig gjennomføre hovedoppgjør våren 2020. På grunn av 

koronapandemien, ble oppgjøret utsatt fra våren til høsten. Av samme grunn ble Spekter og 

Legeforeningen i de sentrale A2 forhandlingene enige om å utsette de planlagte lokale B 

delsforhandlingene til lønnsoppgjøret i 2021. Hele hovedoppgjøret ble dermed avtalt sentralt. 

Legeforeningen fikk i 2020 gjennomslag for store endringer i A2. Det gjaldt blant annet endret 

lønnsmodell for leger i spesialisering, slik at lønnsfastsettelsen i større grad samsvarer med ny 

spesialistutdanning. Av materielle endringer av særlig viktighet, fikk Of gjennomslag for at overleger 

og legespesialist skal ha rett til permisjon med full lønn etter arbeidsplan i 10 dager per år til kurs, 

kongresser og møter. Dette står i A2 § 4.2.2. Tidligere var formuleringen at overleger og legespesialist 

har rett til "inntil" 10 dager. Ved å fjerne ordet "inntil", er nå alle overleger sikret rett til permisjon 

med full lønn i 10 dager for deltakelse på kurs mv.  

I tillegg er det gjort en endring i A2 § 5.3.7 som nå medfører at alle leger med doktorgrad, har rett på 

doktorgradstillegget, uavhengig av om legen driver med aktiv forskning eller ikke.  

Resultatet både for Ylfs og Ofs medlemmer var på nivå med frontfaget på 1,7 %. For Ofs medlemmer 

er virkningstidspunktet for lønnstilleggene 1. januar.  

Med virkning fra 1. januar 2020 ble følgende generelle tillegg avtalt: 

Legespesialist   kr 15 000 

Overleger   kr 17 000 

 

I tillegg ble det gitt følgende generelle tillegg for andre grupper leger i sykehusene med virkning fra 1. 

januar 2020 
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- Medisinstudenter med lisens   1,7 % 

- Leger med totallønnsavtale    1,7 %  

- Øvrige medlemmer av Legeforeningen   1,7 %, dog slik at stipendiater gis et tillegg på 

kr 17 000,-.  

 

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. 

Som følge av de forsinkede forhandlingene, fikk Legeforeningen også gjennomslag for at 

lønnsoppgjøret også skulle gis til leger som har fratrådt sin stilling i perioden fra januar til desember 

2020.  

Det er også enighet om å åpne A2 våren 2021 for at sentrale parter skal forhandle om krav fra 2020 

knyttet til overlegers arbeidstid. 

 

Hovedoppgjør 2020 område 13 

For Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens hospital fikk de lokale parter valget mellom å 

gjennomføre lokale forhandlinger, eller beregne et oppgjør tilsvarende det som ble resultatet i 

område 10. Martina Hansen gjennomførte lokale forhandlinger med enighet. På Lovisenberg var det 

ikke enighet om beregningen av oppgjøret, noe som ble løftet inn i de avsluttende sentrale 

forhandlingene. Det endte med arbeidsgivers siste tilbud.  

Det skal gjennomføres lokale B-delsforhandlinger i 2021 ved også Lovisenberg diakonale sykehus og 

Martina Hansens hospital.  

Partsarbeid  

Partene avtalte i 2019 å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppen "Lønnsdata og 

beregningsmodeller". Arbeidsgruppen skulle arbeide videre med å analysere lønnsdata og 

beregningsmodeller som er relevant for overenskomstforhandlingene mellom partene i hoved- og 

mellomoppgjørene. Arbeidsgruppen skulle blant annet undersøke muligheten for mer spesifisert 

data, samt se på lønnsutviklingen for leger som ikke er omfattet av vaktordningen, og utilsiktede 

lønnsforskjeller. Arbeidsgruppen skulle opprinnelig avgi sin rapport innen 1. februar 2020. Partene 

ble enige om å utsette fristen til slutten av mars 2020, blant annet for å inkludere statistikk fra 2019. 

På grunn av situasjonen med covid-19 ble arbeidet ytterligere forsinket, slik at rapporten ble ferdig 2. 

november 2020. Leder av Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime var med i arbeidsgruppen.  

Med utgangspunkt i samarbeidsprosjektet "Fremtidens tariffavtaler" i 2019 mellom helseforetakene 

og Legeforeningen, ble Spekter og Legeforeningene i 2020 enige om i fellesskap å kartlegge 

eventuelle behov for videreutvikling av arbeidsbestemmelser og lønnssystem for leger i sykehus. Det 

er et uttalt felles mål at overenskomsten ivaretar følgende hensyn:  

- En organisering som gir forutsigbare pasientforløp med god kvalitet og pasientsikkerhet 

- Trygt, sikkert og forutsigbart arbeidsmiljø 

- Kvalitet og effektivitet i utdanningsforløpene tilpasset ny utdanningsstruktur  

- Lønns- og arbeidsbetingelser som sikrer at helseforetakene oppfattes som attraktive 

arbeidsplasser 
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- God ressursutnyttelse og god drift.  

 

Siktemålet med partsarbeidet er at partene skal ha et felles faktagrunnlag for forhandling om 

eventuelle endringer i overenskomsten i hovedoppgjøret 2022. Partsarbeidet skal gjennomføres med 

deltakelse av lokale parter, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, i tillegg til de sentrale parter. 

Situasjonen på både store og små sykehus må belyses.  

Tvistesaker i Spekter-området 

Legeforeningen og Spekter hadde gjennom 2020 dialog om diverse tvistesaker/uenigheter om 

tolkningen av tariffavtalene i helseforetakene. Dialogen var videreført fra 2019. 

Ulovlig forskjellsbehandling av midlertidig ansatte spesialister 

Under overenskomstforhandlingene ble partene enige i en lenge pågående tvist om vilkårene til de 

legene i spesialisering som blir godkjente spesialister mens de er i et midlertidig ansettelsesforhold 

(typisk vikariat). Partene hadde i 2014, som følge avtale om faste stillinger for leger i spesialisering, 

avtalefestet en ny stillingskategori, legespesialisten, for leger som er ferdig godkjente spesialister. 

Denne stillingskategorien, som har lønn og øvrige vilkår tett opp til overleger, var etter avtalens 

ordlyd betinget av at legen var fast ansatt ved oppnåelse av spesialiteten. Etter arbeidsmiljøloven er 

det ulovlig diskriminering dersom midlertidig ansatte har dårligere arbeidsvilkår enn fast ansatte. 

Legeforeningen tok dette opp med Spekter allerede i desember 2018. Enigheten går ut på at leger 

som har hatt dårligere lønns- og arbeidsvilkår, kan kreve dette erstattet fra tidligst tilbake fra 8. mai 

2016. Legeforeningen og Spekter ble enige om informasjonen som skulle gis om dette, samt den 

praktiske gjennomføringen lokalt i helseforetakene.  

Sunnaas sykehus – redusert arbeidstid 

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

gjelder hvorvidt partene lokalt har avtalt unntak fra bestemmelsen i A2 om at det kreves 

tilstedeværelse på sykehuset etter kl 20.00 for å ha 38 timers uke. De sentrale parter har 

gjennomført sentralt tvistemøte uten å komme til enighet, og Legeforeningen vurderer saken for 

mulige rettslige skritt.  

Ahus – ambulerende tjeneste 

På slutten av 2020 oppstod 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 

Gardermoen (LHL sykehuset) faller inn under ambuleringsbestemmelsen, selv om de har avtalt 

tjeneste ved Ahus Nordbyhagen. Det er avholdt forhandlingsmøte mellom sentrale parter, uten 

enighet. Legeforeningen vurderer å bringe saken inn for Arbeidsretten.  

Helse Bergen – for lav vaktlønnssats 

Det gjenstår en uløst sak fra Helse Bergen, hvor det vurderes søksmål i 2021. Saken gjelder for lav 

betaling for utrykning på vakt for overleger, og mulige krav om etterbetaling tre år tilbake i tid.  

I tillegg til disse tvistesakene, ble noen saker sendt tilbake til lokale parter for videre dialog. 
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5.3 Virke 

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

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

valgt å samarbeide tett med andre foreninger i Akademikerne, samt NITO og Norges Farmaceutiske 

forening. Det er opprettet et uformelt forhandlingssamarbeid, som i stor grad opptrer samlet i 

forhandlinger med Virke.     

Som følge av situasjonen med koronaviruset og konsekvensen ved at alle tariffoppgjørene ble utsatt 

til høsten, ble gjennomføring av hovedoppgjør 2020 på Virke/HUK området utsatt til 30. november 

og 1. desember,  

Det var syv overenskomster som ble forhandlet. Den viktigste for Ofs medlemmer er 

Spesialistoverenskomsten, som gjelder ved Haraldsplass, Diakonhjemmet m.fl.  

Det ble - i tillegg til noen justeringer i avtalene - også avtalt opplegg knyttet til lønnsoppgjøret for 

grupper med sentral lønnsdannelse (ikke legene), samt at det skal nedsettes en rekke arbeidsutvalg i 

2021 for å se nærmere på temaer som forhandlingsbestemmelser, pensjon, OU-ordningen mm. 

Lokale forhandlinger 

All lønnsdannelse for akademikerforeningene er tradisjonelt lagt til lokale forhandlinger i 

virksomhetene i Virke. I 2020 var det kun lønnstillegg som var tema i de lokale forhandlingene. 

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

30. juni, men grunnet den ekstraordinære korona- situasjonen ble Legeforeningen og Virke enige om 

å utsette fristen til 18. desember. I 2020 gis avtalte tillegg også til arbeidstakere som har fratrådt før 

vedtakelsesdato. Dette er uvanlig, men var et krav fra Legeforeningens side for å akseptere protokoll 

om utsettelse av forhandlingene. Uten en slik avtale ville leger som sluttet i desember miste 

etterbetaling for nesten et helt år. 

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

virksomheter, med unntak av Diakonhjemmet.  

Særavtalen 

Sentral særavtale i Virke var sagt opp av begge parter, og gikk ut 31.12.20. Virke og Legeforeningen 

har blitt enige om å utsette forhandlingene, og har derfor avtalt prolongering av særavtalen til 

forhandlingene gjennomføres. Forhandlingene ble utsatt til våren 2021. 

 

5.4 Stat 
Også dette oppgjøret ble utsatt til høsten grunnet pandemien. Akademikerne Stat og Staten kom til 

enighet etter mekling i oktober. 2020 var et krevende år for forhandlinger også i staten. Den 

økonomiske rammen var på linje med frontfaget, dvs 1,7 %. Deler av rammen var allerede benyttet 

som resultat av ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør, pensjonskostnader og annen lønnsutvikling 

i perioden. Det gav en avsetning på 0,1 % (årsvirkning) med friske midler til lokale forhandlinger. 

Virkningstidspunktet ble satt til 1. oktober, slik at rammen for lokale forhandlinger var 0,45 % (per 

dato).  
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Selv om det var en begrenset ramme for oppgjøret mente Akademikerne at det var viktig å 

gjennomføre lokale forhandlinger. Det ville sikre at de begrensede midlene benyttes målrettet. At 

det gjennomføres lokale forhandlinger gir også arbeidsgiver mulighet til å øke den lokale potten med 

midler fra eget budsjett (statistikken viser at det gjøres i ca 35 % av virksomhetene).  

Endringer i avtaleverket 

Det ble innført noen mindre endringer i tariffavtaleverket. De mest relevante endringene for 

Legeforeningens del var følgende: 

• Virksomhetene skal ha en lønnspolitikk som sikrer en "rimelig lønnsutvikling over tid". 

• Ansatte skal omfattes av lønnsforhandlingene også under ulike permisjoner. 

•  Lønnsforskjeller som skyldes diskriminering (etter likestillings- og diskrimineringsloven) skal 

rettes opp. Tidligere gjaldt dette kun kjønn, men er nå utvidet til samtlige 

diskrimineringsgrunnlag etter loven. 

• Arbeidstakere som gjeninntrer etter permisjon uten lønn, skal vurderes lønnsmessig. 

• Rammen for boliglån ansatte kan ha i SPK økes til kr 2,3 mill. (en økning på kr 300 000,-). 

• Mer utfyllende regulering for bruk av sentralt avsatte kompetansemidler. Det skal blant 

annet være fokus på kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål. 

• Avtalt at partene i perioden frem til neste hovedoppgjør skal ha fokus på fortsatt 

videreutvikling av lønnssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også 

informert Stortinget om at det frem til lønnsoppgjøret neste år skal ses på problematikken 

rundt fordeling av lønnsmidler for uorganiserte. De fordeles per i dag til de øvrige 

organisasjonenes tariffavtaler, noe Akademikerne har tatt opp gjentatte ganger med staten 

at er problematisk.   

 

Hovedavtalen i staten 

Hovedavtalen prolongeres til ut 2020, altså en videreføring uten endringer utover språklige 

justeringer og oppdaterte lovhenvisninger. 

 

6. Bladet "Overlegen" 
Overlegen ble digital i 2020. Det ble i 2019 iverksatt 

samarbeid med Merkur Grafiske om digitalisering av 

Overlegen på egen plattform. Flere alternative forslag 

ble forelagt for styret. Styret vedtok å iverksette denne 

digitalisering med virkning fra nr. 1-2020, og 

"Overlegen" ble dermed elektronisk fra februar 2020. 

Flere tidligere årganger av medlemsbladet er også lagt 

ut digitalt. Prosessen med å digitalisere tidligere utgaver, 

fortsetter i 2021. 

 

 

I likhet med tidligere år, ga Of også i 2020 ut fire utgaver 

av bladet. De fire utgavene hadde hvert sitt store 

hovedtema: 
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• Nr. 1 Klima og helse 

• Nr. 2 Pandemi. Jobbglidning 

• Nr. 3 Forskning og innovasjon 

• Nr. 4 Forskning 

 

Det har vært en bevisst redaksjonell satsing siden 2012 at hver utgave av "Overlegen" skal ha store 

hovedtema. Redaksjonen har i 2020 bestått av redaktør Arild Egge, Arne Laudal Refsum, Anne - Karin 

Rime 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. Du finner Overlegen digital 

på denne lenken: Overlegen Digital – Norsk overlegeforening.  

            

                                             

7.Arrangementer 

 

7.1 Tariffkurs 
Of rakk å gjennomføre tariffkurset før koronapandemien kom til landet. Tariffkurset ble avholdt på 

danskebåten 11. – 13. februar 2020 og kurskomiteen bestod av styremedlemmene Mathis Heibert og 

Marie Skontorp. 

 

I tillegg til innlegg fra Ofs og 

Legeforeningens egne representanter, 

herunder president Marit Hermansen, 

direktør avdeling for Jus og arbeidsliv – JA 

avdelingen- Lars Duvaland, 

forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom og 

Ylf leder Kristin Kornelia Utne, holdt 

professor i fysiologi Kristian Gundersen 

innlegget "Den herskende klasse og alle 

brannene i kunnskapsmiljøene". Vi fikk 

høre historien om hvordan New Public 

Management kom inn i offentlig sektor, 

og om utfordringer med å styre 

kunnskapsbedrifter som universiteter og 

sykehus etter markedsprinsipper.  

Mathis Heibert, Anne-Karin Rime, Jannicke Mellin-Olsen 

https://overlegen.digital/
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Med bakgrunn i de mange lokaliseringsdebattene ved nybygg av sykehus, var forskningsleder ved 

Transportøkonomisk institutt, Aud Tennøy, invitert for å formidle sine synspunkter om "Nye sykehus 

– hvor skal de plasseres?".  

 

Det ble også tid til gruppearbeid med fokus på løsninger på utfordringer i sykehushverdagene. Ved 

ankomst København fikk vi besøk av Karin 

Båtelson som er leder for Sjukhusläkarna. 

Hun holdt innlegg med tittelen "Dramatiske 

effektiviseringskrav i svenske sykehus – hva 

kan norske tillitsvalgte lære av de svenske 

erfaringene?" 

 

På hjemturen vakte strategidebatten stort 

engasjement. Ved ankomst Oslo ble det 

satt punktum for den tradisjonsrike 

tariffkurset i februar på danskebåten. For 

fremtiden arrangeres tariffkursene som 

hovedregel i november. Dette fordi det har 

vist seg at et tariffkurs i februar er i seneste 

laget før forhandlingene som normalt 

gjennomføres på våren.  

 

7.2 Årsmøte 
Overlegeforeningen gjennomførte sitt første heldigitale årsmøte 23. april 2020, som Teams møte.  

Digitale møter har fungert bra som et alternativ til fysiske møter når det ikke har vært mulig å 

gjennomføre fysiske møter. Samtidig er det en erfaring at digitale flater ikke er helt optimalt for de 

store debattene. Årsmøtet ble derfor gjennomført med en nedskalert saksliste. Foruten de ordinære 

årsmøtesakene som regnskap og budsjett, var sak om vedtektsendringer oppe for landsråd. I tillegg 

diskuterte landsrådet 

situasjonen knyttet til 

korona-avtalene i 

sykehusene.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Marie Skontorp, Karin Båtelson, Lars Duvaland, Anne-Karin Rime 
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7.3 Landsrådsmøter 
Of avholdte tre landsrådsmøter i 

2020. Ordinært landsrådsmøte ble 

avholdt som Teams møte 23. april. 

Det ble så avholdt landsrådsmøte 25. 

mai i tilknytning til landsstyremøtet , 

som digitalt Zoom- møte. Det tredje 

og siste landsrådsmøte i 2020 var nok 

et Zoom-møte, den 17. november 

etter at koronaviruset nok en gang 

hadde satt stopper for et fysisk møte. 

 

 

7.4 Styrets arbeidsmøte samt møte med tillitsvalgte i Mosjøen 
Styret gjennomførte et arbeidsmøte i 

Mosjøen 9. -10. januar 2020. I den 

forbindelse møtte styret tillitsvalgte ved 

Helgelandssykehuset HF den 9. januar 

og  fikk høre om blant annet 

utfordringer i forbindelse med valg av 

plassering av det nye hovedsykehuset i 

Helgeland og arbeidet frem mot 

realisering av disse planene.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møte med de tillitsvalgte i Mosjøen 

Lunsjpause ute 
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8. Ofs arbeid for ledere 
Of planla å avholde et lederseminar i 2020, men på grunn av situasjonen med Covid-19 ble det utsatt 

til april 2021. Det vises for øvrig til det som er sagt ovenfor under overskriften "Ledelse"  i punktet 

om fokusområder. 

 

8.1 Ofs lederstipend 
For 2020 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. 

 

Of mottok to søknader om stipend i 2020. 

 

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

som er ledere eller ønsker stilling som ledere.  I 2020 ble det publisert følgende bidrag i denne 

spalten: 

 

Nr. 2:  "Fra tillitsvalgt til toppleder" av Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset 

Østfold HF. 

 

Nr. 3:  Intervju med Bjørn Atle Bjørnbeth", ny direktør for OUS. Intervjuet av Arne Laudal 

Refsum, medlem av redaksjonskomiteen i bladet Overlegen. 

 

Nr. 4: "Hvordan utvikle leger som ledere" av Jan Frich, professor, Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi, Universitetet i Oslo.  

 

 

9. Sosiale medier 
På Ofs nettsider www.overlegeforeningen.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. 

 

Noen nøkkeltall om Ofs Facebook side:  

 

Overlegeforeningen på Facebook i 2020 

Antall innlegg publisert i 2020: 141 

Total reach (nådde ut til): 31 741 

Antall som liker Overlegeforeningen på Facebook  

1. januar 2020: 1394  

31. desember 2020: 1585  

http://www.overlegeforeningen.no/


u:\fhr\yrkesforeningene\of\årsmeldinger-of\årsmelding 2020\2020 årsmelding-godkjent-15042021.docx 28 

Økning: 191  

Antall som følger Overlegeforeningen på Facebook 

1. januar 2020: 1418 

31. desember 2020: 1633 

Økning: 215 

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 eksakte tallet antall 

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

ettersom det er såpass overlappende og liten forskjell.  

Mest populære innlegg 
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10. Internasjonalt arbeid 
På grunn av situasjonen med covid-19, ble Nordöl-møte i 2020 avholdt som Teams-møte med Sverige 

som digital arrangør. Norge hadde meldt inn covid-19-pandemien og etterutdanning som saker.  

 

Fra Norge deltok Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-von Schweder, Mathis 

Heibert, Edith Stenberg (sekretariatsleder). I etterkant av møtet sendte de nordiske foreningene 

(Sjukhusläkarna, Norsk overlegeforening, danska Overlaegeforening och finska SELY, Suomen 

Erikoislääkäriyhdistys ) ut en felles uttalelse om blant annet viktigheten av tilstrekkelig antall 

intensivplasser og tilstrekkelig med smittevernutstyr.  

Uttalelsen kan leses her: Nordiska sjukhusläkare gör gemensamt uttalande om covid-19 - 

Sjukhusläkaren (sjukhuslakaren.se) 
 

AEMH møtet (Association Européenne des Médecins des Hôpitaux (European Association of Senior 

Hospital Physicians) og CPME møtet ble begge avholdt som digitale møter uten Ofs deltakelse. 

 

 

11.  Andre aktiviteter 

 

11.1 Legeforeningens medlemsregister og tilhørighet i     

yrkesforeninger 
Styret i Overlegeforeningen fortsatte i 2020 i arbeidet med å sikre at Legeforeningens 

medlemsregister er tilstrekkelig ajourført slik at medlemmene tilhører korrekt yrkesforening. 

Bakgrunnen for arbeidet er at styret i 2019 fikk en rekke tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som 

indikerte at et stort antall medlemmer som er ansatt som overleger ikke er registrert med tilhørighet 

i Of, men i stedet er oppført som medlemmer i Yngre legers forening. 

 

Registreringen i medlemsregister 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. 

 

Det er Legeforeningen sentralt som er ansvarlig for å ha et korrekt ført medlemsregister, og styret i 

Of har derfor vært i dialog med sekretariatet med tanke på å innarbeide rutiner som sikrer korrekt 

informasjon om legers yrkestilhørighet. Ofs foretakstillitsvalgte har også vært involvert i dette 

arbeidet. 

 

Ved utgangen av 2020 er dette arbeidet ikke avsluttet, og Of vil fortsatt ha stort trykk på dette i 2021. 

 

11.2  Yrkesforeningstilhørighet for legespesialister 

Vilkårene for legespesialisten har vært et tilbakevendende tema siden lønnskategorien 

"legespesialist" så dagens lys ved innføring av faste stillinger for leger i spesialisering i 2014. Det var 

nedsatt en felles arbeidsgruppe   

https://www.sjukhuslakaren.se/svepet/nordiska-sjukhuslakare-gor-gemensamt-uttalande-om-covid-19/
https://www.sjukhuslakaren.se/svepet/nordiska-sjukhuslakare-gor-gemensamt-uttalande-om-covid-19/
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En tidlig uttrykt bekymring var at legespesialistkategorien ville reetablere en mellomstilling mellom 

leger i spesialisering og overleger, hvilket ville forsinke legers progresjon til overlegestilling, og slik 

være ensbetydende med en gjeninnføring av den gamle reservelegeordningen. Fra tillitsvalgte i både 

OF og Ylf har det vært ytret bekymring for om arbeidsgiver vil spekulere i legespesialisten som «billig 

arbeidskraft» for å slippe å ansette flere overleger. Man har vært bekymret for at flere 

legespesialister rapporterer å ha identiske ansvars- og arbeidsoppgaver som overlegekollegaer, men 

til lavere lønn. Et tema som har vært tatt opp ofte er hvilket vern som ligger i begrepet «begrenset 

overgangsperiode», all den tid dette verken er nærmere definert i tid, eller knyttet til 

sanksjonsmulighet. 

 

På Yngre legers forenings årsmøte 2019 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe i samarbeid 

med Overlegeforeningen, for å se på legespesialistens vilkår og fremtidige rolle i arbeidslivet. 

Vedtaket var enstemmig, og lyder: 

 

«Landsrådet ber styret om å opprette en arbeidsgruppe sammen med Of som skal kartlegge 

legespesialistens vilkår og se på ulike scenarier for hvilken plass legespesialisten skal ha i fremtidig 

arbeidsliv.» 

 

Saken ble diskutert i felles styremøte mellom OF og Ylf 5. september 2019. Begge styrer vedtok å 

nedsette en felles arbeidsgruppe, bestående av Ståle Clementsen og Mathis Heibert fra OF, og Kristin 

Fagereng og Håvard Ravnestad fra Ylf. Gruppens mandat var å utarbeide en rapport til de respektive 

årsmøter våren 2020. 

 

Legespesialistens yrkesforening er i dag Ylf. Hvilken yrkesforening som er best rustet til å ivareta 

legespesialistens interesse, har vært diskutert både sentralt i foreningen, og innad i Of og Ylf, og 

mellom Of og Ylf. Det finnes gode argumenter for å beholde legespesialisten i Ylf, og det finnes gode 

argumenter for å flytte dem over til Of. Flertallet i gruppen konkluderte med at det skal være valgfritt 

hvilken yrkesforening legespesialistene skal tilhøre.  Styret i Of vedtok i siste styremøte 2020 å 

fremme sak for sentralstyret, hvor Of foreslår endringer i Legeforeningens retningslinjer for 

yrkestilhørighet for gruppen legespesialist. Of ønsker at det skal gjøres valgfritt for den enkelte 

legespesialist om den skal tilhøre Ylf eller Of.  Dette vil dermed være en sak styret følger videre opp i 

2021. 

Rapport fra gruppens arbeid kan i sin helhet leses på denne lenken: Legespesialisten – arbeidsvilkår 

og utfordringer – rapport 2020 (legeforeningen.no). 

 

11.3 Felles styremøter med andre yrkesforeninger 
Of gjennomførte felles styremøte med PSL styret 19. mars 2020. Tema for møtet var særlig 

koronasituasjonen og delte hjemler/rekruttering til avtalepraksis.  

Of gjennomførte også felles styremøte med Ylf etter tariffkonferansen i februar 2020 på 

Nationaltheatret konferansesenter i Oslo. Tema for møtet var mulige krav i forbindelse med 

hovedoppgjøret i Spekter 2020. 

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/rapporter/legespesialisten-arbeidsvilkar-og-utfordringer-rapport-2020/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/rapporter/legespesialisten-arbeidsvilkar-og-utfordringer-rapport-2020/
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11.4 Kurs for foretakstillitsvalgte i Arendal  
Det ble tidlig på høsten et lite "vindu" hvor det ble mulig å gjennomføre fysiske møter, og Of 

gjennomførte da et kurs for foretakstillitsvalgte i Arendal 20. -21. august. Kurset ble også 

gjennomført som hybrid kurs slik at de som av ulike grunner ikke hadde anledning til å reise til 

Arendal, kunne delta digitalt via Teams. Hovedtema på kurset var forhandlinger under koronatid, 

hvordan beregne økonomien i oppgjøret, opplæring i utvalgte emner fra overenskomsten mv. Det 

var et vellykket møte hvor alle som var til stedet var fornøyde med å kunne treffes fysisk og hvor man 

igjen kunne diskutere små og store utfordringer også utenfor møtetidene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Sykehusbygg  
Of satte sykehusbygg – og nærmere bestemt beslutningsprosesser ved sykehusbygging - på 

sakskartet i 2020.  Bakteppet for dette var erfaringen med at det bygges for små sykehus, og hvor Of 

stiller spørsmål ved beslutningsprosessene for planlegging og bygging av sykehus. Of engasjerte 

derfor Agenda Kaupang til å konkret kartlegge beslutningsprosessen for planlegging og bygging av 

Sykehuset Østfold. Dette arbeidet fortsetter i 2021.Of hadde planlagt å gjennomføre en konferanse 

om sykehusbygging høsten 2020, men på grunn av situasjonen med korona hvor smittetrenden igjen 

var økende, vedtok styret å gjøre om sykehuskonferansen til et webinarserie med start i 2021. 
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11.6  Prosess- sekretariatsbistand 
Yrkesforeningene har i en årrekke benyttet seg av Legeforeningens sekretariatstjenester. Siden 

høsten 2009 har alle yrkesforeningers sekretariatstjenester blitt levert av hovedforeningen. I 2018 

besluttet Yngre legers forening å ansette egen jurist som sekretariatsleder, og i kjølvannet av dette 

besluttet sentralstyret å nedsette en arbeidsgruppe for å se på et mandat for en eventuell 

arbeidsgruppe for å vurdere mulige sekretariatstjenester til yrkesforeningene fremover. 

Arbeidsgruppen ble ledet av Ole Johan Bakke og besto av lederne av yrkesforeningene med bistand 

fra sekretariatet. 

 

Behovet for sekretariatstjenester kartlegges i dialog med styrene i yrkesforeningene og planen var at 

resultatet av kartleggingen skulle legges frem for sentralstyret i februar. Den videre planen var at 

beskrivelse av mulige modeller, fordeler og ulemper skulle legges frem for sentralstyret i mars/april 

2019.  

 

Dette arbeidet ble noe forsinket da Ylf hadde behov for noe mer tid til interne prosesser for å avklare 

sitt behov for sekretariatstjenester.  

 

Arbeidsgruppen leverte ikke en ferdig sluttrapport, men arbeidet munnet ut i at Af, Ylf og Of fikk 

mulighet til å kjøpe sekretariatsbistand fra Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen (SPOL) i tillegg 

til de tjenester de kjøper fra avdeling for Jus og arbeidsliv (JA)og ØKAD.  

 

Styret i Of har vedtatt at vi fortsetter dagens ordning med kjøp av sekretariatstjenester fra 

hovedforeningen fra JA og ØKAD, i tillegg til at styret har vedtatt å kjøpe sekretariatsbistand fra SPOL. 
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11.7 Flyttet tilbake til Legenes hus høsten 2020  
Etter 23 års drift i Legenes hus i Akersgata 2 siden oppføringen i 1996, var huset preget av slitasje. 

Siden juli 2019 har det derfor pågått et omfattende rehabiliteringsprosjekt i bygget.  

I byggeperioden holdt Dnlfs og Ofs sekretariat til i midlertidige lokaler i Kirkegata 25. Det ble 

innflytting tilbake til Legenes hus i henhold til planen høsten 2020, og adressen ble samtidig endret til 

Christiania Torv 5. Grunnet pandemien har de fleste dessverre ikke fått se hvor flott bygget har blitt, 

men vi ser frem til gode møter i Legenes hus i årene fremover. 

 

Flytteansvarlig på befaring 

 

 

Velkommen til nye Legenes Hus! 

 

Farvel til K25 
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11.8  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.  

 

 

Noen overraskelser dukket opp hele tiden 

  

 


