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         Godkjent 11.3.2022 
   

 

Referat fra styremøte i Of - 02/2022 
 

Tidspunkt:    Tirsdag 8. februar 2022, kl. 10.00 – 16:00.  
       

Sted:   Legenes hus, Oslo. Møterom Uchermann 2. etg/ Digitalt. 

 

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

 
Styreleder deltok digitalt pga egen covid-smitte, og overlot derfor 
ledelsen av møtet til nestleder Ståle Clementsen. 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Andre deltakere: Redaktør Arild Egge og redaksjonsmedlem Arne Refsum i Overlegen 

deltok under diskusjonssaken om Overlegen. 

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

(juridiske rådgivere). 
 

1. Runde rundt bordet 
Status fra sykehusene og regionene, runde rundt bordet. 
 

2. Vedtakssaker 
Sak 11/2022  Referat fra styremøtet 17. januar 2022 

   Referatet ble godkjent, med en mindre endring under sak 2. 
 

Sak 12/2022  Tariff-kurs og landsrådets møte 9. februar 2022 

Styret fordelte arbeidsoppgaver før tariffkurset og landsrådsmøtet 
9. februar 2022. 
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Sak 13/2022  Vårkurset 2022 – innkalling til landsrådsmøte 

Vårkurset planlegges avholdt 25. – 26. april 2022 på Hotel Norge, 
Bergen. Styret vedtok en foreløpig saksliste for både landsrådsmøtet og 
vårkurset: 

 

1. Åpning og navneopprop ved Ofs leder Geir Arne Sunde 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av dirigent 
4. Godkjenning av dagsorden 
5. Valg av referent 
6. Valg av tellekomité 
7. Valg av redaksjonskomité 
8. Styrets årsmelding 
9. Styrets årsmelding for 2021 
10. Regnskap for 2021 
11. Budsjett for 2023 
12. Status Ofs kurskomité  
13. Status Ofs lederutvalg 
14. Mulige vedtektsendringer Of 
15. Rapport fra arbeidsgruppen som har sett på eventuell innføring 

av møtegodtgjørelse til Of-utvalg og arbeidsgrupper 
16. Status – Landsstyremøtet 2022 
17. Eventuelt 

 

Sak 14/2022  Vårkurs 2023 – Svalbard 

Styret har mottatt et tilbud fra et reisebyrå for hva det vil koste å 
arrangere vårkurset og landsrådsmøte våren 2023 på Svalbard. Styret 
vedtok å legge saken fram for landsrådet 9. februar 2022 for å få en 
foreløpig tilbakemelding.    

 

Sak 15/2022  Ofs leilighet på Aker brygge  

Sekretariatet har innhentet flere tilbud fra godkjente firmaer som kan 
påta seg totalansvaret for å rehabilitere og innrede hovedbadet i Ofs 
leilighet på Aker brygge med nødvendig utstyr.  

 

Landsrådet har tidligere bevilget 1,5 millioner kroner til arbeidet med å 
pusse opp leiligheten. For å ferdigstille oppussingen av begge badene, 
ga Landsrådet sin tilslutning til at kostnadene i noe grad kan overstige 
de midlene som allerede er avsatt, dersom det er behov for det. Det er 
til nå brukt om lag 1.2 millioner kroner på oppussingen. 

 

Styret vedtok at sekretariatet og leder i Of får fullmakt til endelig å 
bestemme hvilket firma som får oppdraget med å fullføre oppussingen 
av badet innen de føringer som er satt av landsrådet. 
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Sak 16/2022  Bladet «Overlegen» – redaksjonen 

Styret vedtok å invitere redaksjonskomiteen til neste styremøte for å 
legge fram mulige veier framover for bladet Overlegen. 

 

Sak 17/2022  Kravsinvitasjon – Hovedoppgjør Spekter område 10 og 13 

Det forelå til behandling mail fra Legeforeningen datert 20. januar 2022 
med vedlegg. Svarfrist 24. februar 2022. 

 

Styret diskuterte hvilke krav som skal fremmes i forhandlingene og 
hvordan saken skal legges fram for tariffkonferansen. Styret utarbeider 
hvilke krav Of skal fremme i etterkant av behandlingen på 
tariffkonferansen. 

  

Sak 18/2022  Kravsinvitasjon – Hovedoppgjøret SAN-Spekter 2022 

Det forelå til behandling mail fra Legeforeningen datert 25. januar 2022. 
Svarfrist 20. februar 2022. 

 

Leder Geir Arne Sunde og jurist Jan Eikeland utarbeider og oversender 
et svar i tråd med diskusjonen i styret. 

 

Sak 19/2022  Støtte til tillitsvalgte i sykehusene 

Styret vedtok å sende et brev sammen med Ylf til alle lokalforeninger i 
Legeforeningen, hvor lokalforeningene blir bedt å avsatte en årlig sum 
til tillitsvalgte i sykehusene, jf. Legeforeningens lover § 3-4-3. Styreleder 
følger opp overfor Ylf, og styret godkjenner det endelige innholdet i 
brevet per e-post. 

 

Sak 20/2022  Invitasjon til Sjukhusläkarna, Fullmäktigemöte, Stockholm 

Styret i Of har mottatt invitasjon til Fullmäktigemöte 17. – 18. mars 

2022. Styreleder avklarer hvem som representerer Of på møtet. 

 

3. Høringssaker 
  
Sak 21/2022  Høring – Revisjon av Legeforeningens lover 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  
 
Utsendt høring er tredelt. I del 1 presenteres materielle endringer, og forslag til nye regler. 
I del 2 og 3 presenteres strukturelle, språklige og hensiktsmessige endringer. 
 
Of ønsker initiativet med revisjon av Legeforeningens lover velkommen, og støtter de 
foreslåtte endringene. Of vil likevel kommentere noen punkter særskilt: 
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1. Materielle endringer – forslag til nye regler 
 
1.1. Ny § 1-8 Habilitet 

 
Sentralstyret mener det er behov regulering av spørsmål knyttet til habilitet. Sentralstyret har 
valgt en tilnærming med en tillits- og åpenhetsbasert formulering ved generelle 
habilitetsspørsmål, og en strengere regulering ved økonomiske interesser.  
Of mener at denne sondringen er fornuftig, og at formuleringen og argumentasjonen 
fremstår vel gjennomtenkt. 
 
1.2. Endring i § 3-1-2 Landsstyrets funksjoner 

 
Det forslås å gi hjemmel til en eventuell lukking av landsstyremøte i spesielle tilfeller. 
Of ser behov for at det finnes en slik hjemmel til de helt spesielle tilfeller, og er enig i 
viktigheten av å vektlegge åpenhet.  
 
Of vil understreke at en slik bestemmelse kun bør brukes helt unntaksvis og vi vil i den 
forbindelse peke på omdømmerisiko i media, sosiale nettverk og blant medlemmer hvis 
landsstyremøtet lukkes. 
 
1.5. Endring av registrerte opplysninger 
 
Det foreslås at sekretariatet aktivt kan oppdatere/endrer medlemsinformasjonen om 
konkrete medlemmer dersom vedkommende selv ikke vedlikeholde sine 
medlemsopplysninger. 
Overlegeforeningen ønsker dette initiativet velkommen.  
 
1.6. Geografiske representanter fra yrkesforeningene 
 
Bestemmelsen som regulerer fordelingen av de 50 geografiske representanter foreslås 
harmonisert slik at sekretariat heretter beregner og sender ut informasjon til 
underforeningene (som de facto allerede skjer i dag). Det tas hensyn til unntakstilfellet hvor 
to underforeninger etter beregninger får 0,5 delegater og det foreslås at sentralstyret avgjør 
hvem som skal få delegaten i slike tilfeller. 
 
Overlegeforeningen mener at det prinsipielt er uheldig at sentralstyret bestemmer antall 
landsstyredelegater, men anser det likevel som hensiktsmessig i dette spesialtilfellet. 
 
2. Språklige og strukturelle endringer og rettelser 
Disse endringer bidrar til en gjennomgående harmonisering av Legeforeningens lover slik at 
disse fremstår som mer logisk, er bedre å lese og lettere forståelig for medlemmene. 

 
 
Sak 22/2022  Høring – Prinsipper for koblingen mellom Helse-Norge og andre  

løsninger i markedet.  

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
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Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  
 
Of støtter de anbefalte prinsippene, men har ikke forutsetninger av å besvare de konkrete 
spørsmålene. Vi forventer samtidig at e-helsedirektoratet følger opp arbeidet.  
 
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 

- Ingen i perioden. 
 

4. Saker til orientering / diskusjon 

• Fellesmøte med Ylf – krav 2022 

• Årsmeldingen 2021 

• Frikjøp av nestleder 

• Medlemsregisteret 

• Magnussen-rapport – survey 

• Arendalsuka 2022  

• RescEU-forhandlinger  

• Vedtektsendringer – kort status fra arbeidsgruppen 

• Bladet Overlegen 

• Arbeidsmøte i Nice – september 2022 

• AEMH og tilknytning til øvrige internasjonale organisasjoner 

• Aktuelt fra sentralstyret  

• Overtredelsesgebyr blåresept  

• Helsepersonellkommisjonen - overlegepermisjon 

• Utredning av helseforetaksorganiseringen 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Styrets kvarter 

 
Referenter: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 


