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Godkjent 21.6.2022  

  

Protokoll/referat fra Ofs formøte med Ofs delegater / Ofs medlemmer til 
Legeforeningens landsstyremøte 30. mai 2022, kl. 17.00-20.00.  
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger. Hybrid-møte. 
 
 

Åpning  
Leder Geir Arne Sunde ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøtet. Of 
inviterte også de øvrige deltakerne på Dnlfs landsstyremøte som er medlemmer i Of til 
møtet.  
  
Samtlige deltakere presenterte seg. Landsstyredelegater som ikke er i landsrådet var også 
invitert til møtet.  
  
Fra sekretariatet stilte Edith Stenberg, Anders Schrøder Amundsen og Karoline Ramdal pr. 
Teams.  
  
Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen. I tillegg til å diskutere landsstyresakene, 
ønsket styret å diskutere de pågående Spekterforhandlingene, samt orientere om 
fremdriftsplan i vedtektsaken.  
  
Sak 1  Helsepolitikk  - Helsepolitisk debatt -  
Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da?  

 
Bolk 1: Ambisjonene for den offentlige helsetjenesten.  
  
Bolk 2: Krisen i fastlegeordningen.  
  
Bolk 3: Sykehus og sykehusbygg.  
  
Overlegeforeningen hadde etter fordeling fått tildelt muligheten til å stille 2 
spørsmål.  
Disse spørsmålene måtte sendes inn i forkant av landsstyremøtet.   
  
Landsrådet ønsket å stille et spørsmål i bolk 1 og et i bolk 3. Christian Grimsgaard 
innledet under bolk 3 og deretter innledet Solveig Nergård under bolk 1.  
  
Møtet delte seg deretter inn i syv arbeidsgrupper, som skulle formulere spørsmål til 
enten bolk 1 eller 3. Følgende forslag fremkom etter arbeidet:  

  
Gruppe 1: Sørge for finansiering av økte kostnader ifm bygg.  
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"Finansieringsmodellen for sykehusbygg legger stort press på driftsbudsjettet og fører 
til uhensiktsmessig effektiviseringstiltak som forringer kvaliteten på pasienttilbudet. 
Sykehusene blir tvunget til å spare i forkant av overflytting til nytt bygg og når det i 
tillegg kommer uforutsette prisøkningen ila prosjektet, som sykehuset ikke har 
innflytelse på, gir det økte utfordringer i etterkant av flytteprosessen. Har politikere 
tenkt å belaste sykehusene fult for de uforutsette kostnader som knyttet til 
byggeprosjektet eller kan vi endelig forvente et skille mellom driftsbudsjett og 
byggebudsjettet?"  
  
Gruppe 2: Psykisk helse – hvilke tiltak  

 

"Psykisk helse taper terreng sammenliknet med somatikken til tross for 
prioriteringsforskriften. I årevis har politikerne sagt at de prioriterer psykisk helse. 
Realitetene viser at i Helse Sør-Øst har psykisk helse de siste 10 år tapt 10 milliarder 
kroner. Det er mangel på psykiatere og psykologspesialister, det er utilstrekkelig 
rekruttering, det er få senger i sikkerhetspsykiatrien, og psykisk syke får ikke 
nødvendig helsehjelp.  
  
Somatikken krever også økt innsats, men hvis psykisk helse skal få en større andel av 
veksten, hvilke løsninger jobber dere konkret med i statsbudsjettet for 2023?"  
 

Gruppe 3: Drift og bygg: Spare på drift for å få råd til å bygge. Skille drift og bygg.  
  
Gruppe 4: Bygg og rentekostnader – for små og for dyre til å drive effektivt. Er 
politikerne tilfreds med at man skal følge regnskapsloven med avskrivning – og 
hvordan håndtere kraftig prisvekst  
  
Gruppe 5: Ambisjoner for det norske helsevesen   
   
Helseforetakene har et ensidig fokus på økonomi og produksjon, som går utover fag 
og pasientbehandling.  
Tross satsing på Psykisk helse er situasjonen verre enn på lenge, med lange 
ventelister, færre sengeplasser og manglende rekruttering av relevante 
fagspesialister.  
Til tross for at det utdannes flere leger enn noen gang, ser man en økende grad av 
rekrutteringsproblemer både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også 
i økende grad mangel på spesialister, som lokkes over i det private markedet.  
Hva vil DITT parti gjøre for å motvirke denne «forvitringen» av den offentlige 
helsetjenesten, og hvilke tiltak og virkemidler vil ditt parti bruke for å stanse denne 
negative utviklingen av det offentlige, norske helsevesen?"  
  
Gruppe 6: Hvordan snu den katastrofale utviklingen i psykiatrien. 
 

Gruppe 7: Hva er deres plan for å beholde nødvendige kompetanse i sykehusene.  
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Landsrådet tildelte Hanne Thürmer og Ellen Holtan Folkestad rollene som 
spørsmålsstillere, og spørsmålsstillerne ble gitt fullmakt til å selv formulere 
spørsmålene, hvilket ble lydende slik:  
  
Hanne Thürmer, Sykehuset Telemark Notodden:  
Overlegeforeningens spørsmål om psykisk helse  
  
"I årevis har politikerne sagt at de prioriterer psykisk helse.   
  
Kostnadsutviklingen i Samdata-rapportene viser stikk motsatt utvikling. Bare i Helse 
Sør-Øst har psykisk helse tapt halvannen milliard sammenlignet med øvrige 
tjenesteområder det siste ti-året.   
  
Ikke bare i Sør-Øst, men I hele landet, er det alvorlig mangel på psykiatere og 
psykologspesialister. Det er for få plasser i sikkerhetspsykiatrien. Barne- og 
ungdomspsykiatrien sliter med flukt av fagfolk og en voldsom økning i 
spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser etter pandemien.  
  
Summen av dette er at alvorlig psykisk syke ikke får nødvendig helsehjelp!  
  
Somatikken krever også økt innsats! Hvis psykisk helse skal få en større andel av 
veksten, hvilke konkrete løsninger jobber de ulike partiene med for statsbudsjettet 
2023? Hvordan snu denne katastrofale utviklingen?"  

  

Spørsmål om sykehusbygg fra Ellen Holtan Folkestad, Sykehuset i Vestfold, Of:  
  
"Finansieringsmodellen for sykehusbygg legger stort press på driftsbudsjettet og fører 
til uhensiktsmessig effektiviseringstiltak som forringer kvaliteten på pasienttilbudet. 
Sykehusene blir tvunget til å spare i forkant av nybygg. Pris- og renteøkning etter 
oppstart av byggeprosjekter kan sykehusene ikke påvirke, men sykehusene må i dag 
forholde seg til regnskapsloven og må ta konsekvensen av uforutsette økte kostnader 
etter bygging. Helse Sørøst har vedtatt at nye sykehusbygg skal beregnes for 85% 
belegg. Det er kjent at over 85% belegg gir økt dødelighet. Ved Sykehuset i Vestfold 
har vi et helt nytt bygg og første kvartal i 2022 var belegget over 103%. Sykehuset er 
altså for lite. Vi kjenner flere slike eksempler, Østfold, Kirkenes og AHUS. Så lenge vi 
ikke får bygge større sykehusbygg:  

• Er det meninga at vi skal akseptere økt dødelighet, eller skal vi kutte ut 
noe av dagens behandlingstilbud?  
• Mener dere politikere at sykehusene selv fullt ut skal belastes for de 
uforutsette kostnadene knyttet til nye byggeprosjekt?   
• Kan vi endelig få et skille mellom driftsbudsjett og byggebudsjettet?"  

  

  
Sak 2  Fremdriftsplan vedtektsaken  
Styret ved Marie Skontorp orienterte landsrådet om fremdriftsplan for revisjon av 
Overlegeforeningens vedtekter og valginstruks, og presiserte at planen forutsetter at 
det er økonomisk handlingsrom for å gjennomføre det.  



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2022\20220530-referat fra landsrådsmøte-medlemsmøte-

godkjent.docx  4 
 

 
Sak 3  Aktuelle saker:   
Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform?  
Oppgaveglidning eller oppgavedeling.   
Det ble opplyst om at det på St. Olavs ikke var avsatt tid eller penger til veiledere. 
 
Sak 4 Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi.  
Landsrådet besluttet at det ikke skulle legges føringer i avstemning i denne saken, slik 
at hver delegat står fritt. Det ble uttrykt skepsis til en ny egen spesialitet innen 
spesialitet. En slik utvikling ville kunne åpne for andre grenspesialiteter. Landsrådet 
uttrykte at det kunne stille seg annerledes når et område dekker flere fagområder.  
 
Sak 5 Endring av Legeforeningens lover – forslag om kontingent for medlemmer  

over 75 år.  
Saken ble ikke behandlet da høringsinstansene har avgitt utfyllende svar i saken. 
 
Sak 6 Regnskap og budsjett  

12. Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2021  
13. Regnskaper for 2021 til landsstyrets orientering  
14. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2021  
15. Budsjett for Den norske legeforening 2023.  

Sakene ble ikke behandlet særskilt under møtet.  
 
Sak 7 Forhandlinger 2022.   
Styreleder redegjorde for A2-forhandlingene. Disse ble avsluttet natt til torsdag  
26.5.2022 (Kristi Himmelfartsdag).  
  
Sak 8  Bladet "Overlegen" – medlemmer til arbeidsgruppe.  
Arild Egge, redaktør, Christian Grimsgaard, styremedlem er oppnevnt til 
arbeidsgruppen.  
Styret oppfordret landrådet til å fremme kandidater til to ledige plasser i 
arbeidsgruppe.   

  
  
30. mai 2022 / Anders Schrøder Amundsen / Edith Stenberg (referenter) 

 


