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    Godkjent 24.4.2022 
 

 

Referat fra styremøte i Of - 03/2022 
 
Tidspunkt:    Fredag 11. mars 2022, kl. 10.00 – 16:00. 
       

Sted:   Legenes hus, Oslo. Møterom Lochmann 7. etg/ Hybrid. 

 

Til stede:  Geir Arne Sunde (leder), Ståle Clementsen (nestleder), Lindy Jarosch-
von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Solveig Nergård, 
Christian Grimsgaard og Frida Andræ. 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Andre deltakere: Redaktør Arild Egge i Overlegen deltok under sak 35 og diskusjonssaken 

om Overlegen. 

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

(juridiske rådgivere). 
 

1. Vedtakssaker 
Sak 23/2022  Referat fra styremøtet 8. februar 2022 

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 24/2022  Protokoll fra landsrådsmøte 9. februar 2022 

Protokollen ble godkjent, med en endring under punktet om frikjøp av 
nestleder. 

 

Sak 25/2022  Ordinært landsrådsmøte 25. april 2022 

Styret diskuterte programmet på vårkurset og det ordinære 
landsrådsmøtet 25. og 26. april  2022, og fordelte oppgaver blant 
styremedlemmene. 
 

Styret vedtok å foreslå overfor landsrådet at Arne Refsum blir dirigent 
på landsrådsmøtet. 

 

Sak 26/2022  Regnskap for 2021 

Styret vedtok å oversende Ofs regnskap for 2021 til landsrådet. 
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Sak 27/2022  Budsjett for 2023 

Styret vedtok å oversende styrets budsjettforslag for 2023 til 
landsrådet. 

 

Sak 28/2022  Ofs årsmelding for 2021 

Styrets forslag til årsmelding for 2021 godkjennes endelig på e-post 
innen 18. mars 2022. 

 

Sak 29/2022  Rapport fra arbeidsgruppen som har sett på eventuell innføring av  
møtegodtgjørelse til Of-utvalg og arbeidsgrupper 
Styret vedtok å oversende rapporten til landsrådet. Styret støtter 
innholdet i rapporten. 

 
Sak 30/2022  AEMH – kontingent for 2022  
   Styret vedtok å betale årskontingenten (Euro 3929) til AEMH for 2022.  

 

Sak 31/2022  Invitasjon til AEMH-møtet 2022 

Det er mottatt invitasjon til møte 12-14. mai 2022 i Frauenkirchen, 
Østerrike. 

 

Styret vedtok at Solveig Nergård, Lindy Jarosch-von Schweder og Edith 
Stenberg representerer Of på møtet. 

 

Sak 32/2022  Invitasjon til Nordöl-møtet 2022 

Det er mottatt invitasjon til Nordöl-møte 5-7. mai 2022, Säröhus, 
Sverige. 
 

Styret vedtok at Mathis Heibert, Christian Grimsgaard, Solveig Nergård 
og Edith Stenberg representerer Of på møtet. 
 

Sak 33/2022  Invitasjon til ordinært landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen 
 – 11. mai 2022, Fornebu 

   Det foreligger invitasjon datert 26. februar 2022. 
 

Styret vedtok at Ståle Clementsen representerer Of under middagen på 
landsrådsmøtet til Allmennlegeforeningen. 

 
Sak 34/2022  Oppnevning av nemnd for spesialistpraksis 2022-2024 

Det forelå brev fra Legeforeningen datert 28. februar 2022 med 
forespørsel om oppnevning av et nytt medlem og varamedlem til 
nemnden fra Of. 
 
Nåværende nemndsmedlem Arve Kristiansen ønsker ikke 
gjenoppnevning.  
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Styret vedtok å spørre Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rus, Bodø, 
som nytt medlem og om varamedlem Ingvild Hallberg, Sykehuset 
Østfold Kalnes, kan stille som fast medlem – evt. gjenoppnevning som 
varamedlem. 
 
Anna Ulrika Larsson foreslås som nytt medlem i nemnden og Ingvild 
Hallberg foreslås som gjenoppnevnt varamedlem. Begge er forespurte 
og villige til vervene.  

 

Sak 35/2022  Bladet «Overlegen» – redaksjonen 

Styret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe for å se på den videre 
driften av Overlegen. Arbeidsgruppen skal utarbeide en rapport som 
legges fram for styret. Styreleder, nestleder og  sekretariatet utarbeider 
forslag til mandat, som godkjennes endelig av styret per e-post. 

 

Sak 36/2022  Støtte til MSF Norge - Ukraina 

Styret vedtok å bevilge 50.000 (femti tusen) kroner i støtte til MSF 
Norge (Leger uten grenser) sitt arbeid i forbindelse med den pågående 
krigen i Ukraina. 

 

2. Høringssaker 
 
Sak 36/2022  Høring – Landsstyresak – forslag om opprettelse av 

kompetanseområde i traumekirurgi 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Høringen gjelder opprettelse av eget kompetanseområde i traumekirurgi. Etter et vedtak i 
landsstyret juni 2009 har legeforeningen godkjent tre kompetanseområder; alders- og 
sykehjemsmedisin, allergologi og smertemedisin. I tillegg har myndighetene opprettet et 
pilotprosjekt for kompetanseområde i palliativ medisin.  
 
I utredningen som lå til grunn i vedtaket fra 2009 er det definert at et kompetanseområde er 
karakterisert ved at leger med særlig interesse og kompetanse innenfor et område som griper 
inn i tre eller flere spesialiteter. Kompetanseområdet er ment å skulle sikre bedre 
helsetjenester til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av 
flere spesialiteter, og som ikke er dekket av én spesialitet. Kompetanseområde skal ikke 
benyttes som en subspesialitet eller kvistspesialitet. 
 
Felles for alle de tre kompetanseområdene som er godkjent i dag, er bred medisinsk 
spesialistbakgrunn, relevant tjeneste i det aktuelle kompetanseområdet, samt en del 
kursvirksomhet.  
 
Overlegeforeningen støtter tanken om å ha et kompetanseområde innen traumebehandling. 
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Vi bor i et langstrakt land med betydelige forskjeller i akutt- og traumebehandling. Avstanden 
til større traumesentra er i noen tilfeller veldig stor. Et kompetanseområde i 
traumebehandling eller traumatologi vil kunne sikre bedre helsetjenester til pasienter i hele 
landet, samtidig som det vil skape et større miljø som sikrer rekruttering og 
kompetanseheving til området.  
 
Noen av de utfordringene traumebehandling gir utover kvaliteten på den akutte kirurgien, er 
samhandling på tvers av spesialiteter i dagene som følger, samt rehabilitering over litt lengre 
tidsperspektiv. OF vurderer at et kompetanseområde i traumebehandling som ikke bare 
omfattet de kirurgiske spesialitetene som ligger i denne høringen, men også inkluderer andre 
relevante spesialiteter, som en alternativ mulighet for et slikt kompetanseområde.  
 
Høringen som OF har vurdert beskriver et kompetanseområde som skiller seg noe fra de 
kompetanseområdene som allerede er godkjente. Det er en veldig omfattende kravliste når 
det gjelder tjeneste, kursvirksomhet og prosedyrer. Det opparbeides hovedsakelig tellende 
tjeneste ved Ullevål, St. Olav og Haukeland. De to sistnevnte har kun 50% opptjeningstid. Det 
skisseres at en spesialist vil måtte være 5 år på Ullevål for å oppnå de 18 månedene som 
kreves.  
 
Antall kurs er også høyere enn ved de andre kompetanseområdene, og prosedyrelisten er 
svært omfattende.   
 
Det stilles i tillegg krav til mye og god veiledning underveis. 
 
OF ser risikoen for at dette ikke blir et bredt og faglig sterkt kompetanseområde innen 
traumatologi nasjonalt. Et slikt område vil kunne øke kvaliteten og rekrutteringen til et meget 
viktig fag i hele landet. Risikoen ved et så omfattende og ressurskrevende 
kompetanseområde er at det kun vil gjelde et fåtall overleger i sentrale strøk. Mye av 
traumebehandlingen i Norge innbefatter også andre spesialiteter, selv ved de sentrale 
traumesentrene.  
 
OF mener det kanskje er en mulighet for at flere relevante spesialiteter ser på hele forløpet 
sammen, slik at det ikke bare er den akutte kirurgien som får et kompetanseområde, men 
hele forløpet for den traumatiserte pasient. OF mener til sist at det er en mulighet for å få 
breddet ut kompetanseområdet til å gjelde mange flere sykehus mer hvis man ikke hadde så 
omfattende krav og prosedyrelister.  
 

 
Sak 37/2022  Høring – Nasjonal modell for e-helse 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Of ser det ikke hensiktsmessig å gå dypt inn i detaljene i høringen. Imidlertid ønsker Of å peke 
på noe som er viktig uansett videre organisering av styringsmodell.  
 
Det første Of ønsker å peke på, er manglende involvering av klinikere. Uten involvering av 
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klinikere vil man ikke kunne lage løsninger som er tilpasset hva helsepersonell og leger 
trenger. Involveringen må være på plass helt fra begynnelsen av prosjektene. Et godt og 
enslig eksempel er Pasientens legemiddelliste, som Direktorat for e-helse ville utsette i årevis. 
Nå har det fått et godt ord på seg når det gjelder den praktiske involveringen av leger fra ulike 
steder i helsetjenesten. Det var trøkket nedenfra som løftet dette opp til høyeste 
prioritering.   
 
Imidlertid vil Of peke på at det er mange eksempler på manglende involvering, som gir dårlige 
løsninger. Dette får betydelige konsekvenser for alle aktører, inkludert pasientene.   
 
Det andre Of finner grunn til å peke på, gjelder finansiering. I dag må foretak, kommuner og 
fastleger selv finansiere grunnleggende infrastruktur. Dette gir langsom utvikling og 
problemer med samordning av tjenestene. Of mener at det her er behov for sentrale eller 
statlige tilskudd. 

Sak 38/2022  Høring – Endring av Legeforeningens lover – forslag om kontingent for  
medlemmer over 75 år 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen støtter forslag om å endre Legeforeningens lover slik at det åpnes for at 
medlemmer mellom 75 og 80 år skal betale 10 % medlemskontingent.  
 
Dette begrunnes med at leger har nå autorisasjon frem til fylte 80 år, og at alle medlemmer 
kan benytte seg av Legeforeningens medlemsfordeler. Samtidig forefaller det fornuftig at 
beløpet settes lavere enn for gruppen 70-74 år, da det antas at det er færre i gruppen 75-80 
år som er i arbeid og færre som vil benytte tjenestene foreningen tilbyr. 
 
Overlegeforeningen støtter også planen om at dette innføres gradvis over 4 år, for å unngå at 
medlemmer som har vært fritatt for kontingent i 1-4 år skal pålegges å betale kontingent 
igjen. 

Sak 39/2022  Høring – Innspill til neste folkehelsemelding 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
HOD har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikk. Stortingsmeldingen 
skal fremmes våren -23. Helseministeren skriver i høringsbrevet at forebyggende og 
helsefremmende arbeid må fremmes i alle deler av samfunnet. I høringsbrevet blir 
folkehelsearbeid definert som ”Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolknings helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler samt jobbe for en jevnere fordeling av 
faktorer som direkte og indirekte påvirker helsen”. Helseministeren har ønsket særskilt 
innspill på åtte punkter. Of fokuserer i sin høringsuttalelse på følgende tre punkter:  
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1. Sosial ulikhet i helse  
-  Hva bør statlige myndigheter gjøre for å redusere sosiale ulikheter i helse?  

 
Som ledd i å redusere sosiale ulikheter i helse, mener Of at statlige myndigheter bør styrke 
tiltak som fremmer et likeverdig helse- og omsorgstilbud til alle de ulike befolkningsgruppene 
i Norge. Pandemien har vist at enkelte befolkningsgrupper har vært spesielt utsatt. Of mener 
at en måte å nå ut til befolkningsgrupper som har dårligere helse enn størstedelen av 
befolkningen, kan være å gi informasjon om primær- og spesialisthelsetjenestetilbudet på 
morsmålet til respektive befolkningsgrupper. Det er etter Ofs syn også viktig å prioritere 
kompetanseheving i kulturforståelse hos helsepersonell, slik at helsepersonellet er bedre 
rustet til å møte ulike befolkningsgrupper på deres premisser.  
 

2. God psykisk helse og livskvalitet  
 
Of støtter regjeringens arbeid for å styrke den psykiske folkehelsen og finne gode mål på hva 
som er et godt liv for befolkningen i Norge. Unge med psykisk sykdom er en særskilt sårbar 
gruppe, og Of mener derfor at regjeringen bør prioritere arbeidet med å styrke psykiatrisk 
behandlingstilbud i kommunene.  
 

3. Ny kunnskap og innovasjon 
 
- Pandemien har vist oss hvor viktig det er med et evidensbasert 

kunnskapsgrunnlag for beslutninger om folkehelsetiltak. 
- Innen hvilke områder er det spesielt viktig med økt kunnskap? 

 
Det er etter Ofs vurdering spesielt viktig med evidensbasert kunnskap innenfor vaksinefeltet 
og tiltak som påvirker folks psykiske og fysiske helse. Pandemien har vist at barn som vokser 
opp i utrygge hjem har hatt det spesielt vanskelig når smitteverntiltak har ført til at de ikke 
kan ha fysisk oppmøte på skolen. Of mener det derfor er viktig at tiltak som gjelder barn og 
unge spesielt, er evidensbaserte fordi tiltakene påvirker barns oppvekstvillkår og liv i stor 
grad.  
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 

- Ingen i perioden. 
 

3. Saker til orientering / diskusjon 
 

• Runde rundt bordet, kort rapportering fra styremedlemmene om aktuelle saker. 

• Fellesmøte med Ylf 10.3.2022 om Spekter krav 2022. 

• Evaluering av tariff-kurset 2022 

• Medlemsmøte i Mosjøen 

• Krigen i Ukraina – Legeforeningens engasjement 

• Prosjekt 3 rapport og prosess 
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• Sommerplaner – sak innsendt fra Vestfold oversendt Dnlf/JA 

• Sak om etterslep fra OUS, oversendt Dnlf/JA 

• RescEU orientering om status 

• Frikjøp nestleder 

• Økonomisk bistand til tillitsvalgte i sykehusene 

• Vårkurset 2022 

• Vårkurset 2023  

• Vedtektsendringer – kort status fra arbeidsgruppen 

• Bladet Overlegen 

• Arbeidsmøte i Nice – september 2022 

• AEMH og tilknytning til øvrige internasjonale organisasjoner 

• Aktuelt fra sentralstyret 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets kvarter 

 
Referenter: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 


