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          Godkjent 21.6.2022. 
 

Referat fra styremøte i Of - 08/2022  

   

Tidspunkt:   Mandag 30. mai 2022, kl. 14.00 – 17.00   
   
Sted:    Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger/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.  
  
  
  
Fra sekretariatet:  Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Anders Schrøder Amundsen.  
  

1. Vedtakssaker  
Sak 65/2022   Referat fra styremøtet 11. mai 2022   

Referatet ble godkjent.  
  
Sak 66/2022   Legeforeningens landsstyremøte - Helsepolitisk debatt.   

Yrkesforeningene får 2 spørsmål hver de kan stille med til debatten.   
 

Landsrådet inviteres til å formulere spørsmål som styret sender 
sekretariatet etter møtet. Spørsmålene bør stilles fra en delegat som 
ikke er styremedlem, samt koordineres mot Ylf, slik at det ikke stilles 
likelydende spørsmål. Sykehusbygg og psykiatri (under bolk 1) er trolig 
gode områder å stille spørsmål. Spørsmålene bør stilles slik at det ikke 
kan vises til kommisjonen.  

  
Sak 67/2022  Legeforeningens landsstyremøte – planlegging av formøte for Ofs   

landsrådsrepresentanter mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2022, 
Stavanger. Hybrid-møte.  
Styret diskuterte de aktuelle saker, særlig sakene om økonomi, 
traumekirurgi, spesialisering, lovendringer samt den helsepolitiske 
debatten. Spekterforhandlingene vil også bli diskutert med landsrådet.  
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Sak 68/2022   Vedtektssaken – framdriftsplan.   
Styret sluttet seg til fremlagt fremdriftsplan for revisjon av 
Overlegeforeningens vedtekter og valginstruks, gitt at det er 
økonomisk handlingsrom for å gjennomføre det.   

  
Sak 69/2022   Arbeidsgruppe – Medlemsbladet Overlegen.   

Arbeidsgruppens sammensetning skal bestå av bladets redaktør, minst 
et medlem av styret og to andre medlemmer/ tillitsvalgte. Saken er satt 
opp på saklisten til landsrådsmøtet 30.5. for å be om innspill til 
kandidater til arbeidsgruppen. Saken blir ny endelig vedtakssak i juni.   
  
Redaktør Arild Egge er med i arbeidsgruppen, pluss en fra styret 
(Christian Grimsgaard) og to andre medlemmer (FTV eller landsrådet). 
Styret vil be landsrådet om innspill på de to øvrige medlemmer.   

  
Sak 70/2022   Samarbeid mellom leger på vakt i norske sykehus ?   

Styreleder svarer i tråd med diskusjonen i styret.  
  
 
 

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 
 

- Høring – Utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas 
vedtak. 
Of har ikke avgitt uttalelse i saken. 

 
 

  
  
Referent: Anders Schrøder Amundsen / Edith Stenberg  

 


