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        Godkjent 16.3.2017. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 

2017, fra kl. 09.00 – 12.00, Legenes hus, Oslo.  
 

Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid J. Thune, Janne K. Bethuelsen,  

Ulla Dorte Mathisen og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Hege Synne Rahm, Jan Eikeland (til kl. 10) og Edith Stenberg. 

 

Forfall:   Anne-Karin Rime, Kjetil A.H. Karlsen og redaktør Arild Egge. 

         

 

Sak 129/16-17  Referat fra styremøte/ arbeidsmøte 10. - 11. januar 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 130/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

- Tema for nr. 1-2017: Fremmed i eget hus?  

Informasjon om status.    

 

Sak 131/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

 

Sak 132/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det var ingen aktuelle saker til diskusjon i styret.  

 

Sak 133/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Sak 134/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret ble informert om at Spekter og Akademikerne kom til enighet i meklingen om en ny 

tariffavtale ansatte for LHL-klinikkene. Pensjon var den store konfliktsaken. Partene ble enige 

om at innskuddspensjonsordningen skal være på syv prosent av lønn mellom 0 og 12 G, og et 

tilleggsinnskudd på 18,1 prosent på lønn mellom 7,1 og 12 G. De ansatte vil også fullt ut 

kompenseres for eventuelle tap i overgangen fra ytelsesordning i Virke til den nye 

innskuddsordningen i Spekter.  

I lønnsoppgjøret fikk Akademikerne det samme resultatet som arbeidslivet for øvrig, med en 

ramme på 2,4 prosent. 
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Forhandlingene i Virke er berammet til 7. mars. Det er forventet at legers arbeidstid og faste 

stillinger for LIS blir de dominerende sakene under forhandlingene. 

 

Jan Eikeland orienterte om kommende sak i Rikslønnsnemnda om løsningen av forhandlingene 

mellom Spekter og Akademikerne / Den norske legeforening.  

 

Sak 135/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Styret diskuterte følgende problemstillinger: 

Hvordan skal vinklingen være på landsstyremøtet?  

Hva er alternativet og hvordan gå videre? 

Hva kommer i revidert statsbudsjett?  

 

Sak 136/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Miniseminaret hadde pr. dags dato 27 påmeldte. 

   

Sak 137/16-17  Tilbud til legeledere. 

 

Det vises til tidligere styresak 86/16-17. 

 

Jorunn Fryjordet, Dnlf, hadde laget et notat til styret.  

Frich-senteret anbefales som kurs for legeledere.  

 

Saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 

Sak 138/16-17  Tariff-kurset 2017. 

 

Arbeidsoppgaver ble fordelt til styremedlemmene.  

Gruppeoppgavene var godkjent på mail og det foreslås at det blir fordeling i 8 grupper.  

 

Styrerepresentant på hver gruppe er ansvarlig for skriftlig innlevering av gruppearbeidet.  

8 oppgaver til 8 grupper – 1 hovedoppgave til hver gruppe.  

 

Sak 139/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret ble oppdatert på status og foreløpig program. 

 

Sak 140/16-17  Årsmelding 2016.  

 

Utkast til årsmelding sendes på mail til behandling på neste styremøte.  

 

Sak 141/16-17  Landsrådsmøtet 2017.  

 

Det har kommet inn et forslag til endring i PAP innen fristen.  

Det har ikke kommet inn noen andre forslag til saker eller lovendringer innen fristen. 

 

 

 



c:\users\rberger\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\xciq6us0\ref20170208-godkjent.docx 
 3 

 

Sak 142/15-16  Opplæring av ansatte representanter etc.  

 

Det blir kurs for avtroppende og påtroppende ansatterepresentanter 31. mars 2017, kl. 10-17, i 

Legenes hus. Dnlf er ansvarlig, men med innspill/samarbeid med Of's styre til programmet. 

Konsern-tillitsvalgte inviteres til dette også. 

 

Kurs i styrearbeid med erfaringsutveksling. 

 

Sak 143/16-17  Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.12.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Norsk overlegeforening (Of) viser til de ulike høringssvarene fra de fagmedisinske foreninger 

når det gjelder de spesifikke læringsmålene til hver spesialitet. 

 

På et overordnet nivå virker det svært ambisiøst å skulle legge så mye veiledning og ansvar ut 

til overlegene innenfor dagens rammer, slik som det legges opp til. Det er lite som er avklart i 

forhold til veilederkurs og om alle overleger kan pålegges å være veiledere eller om dette skal 

være en spesialfunksjon. Det er heller ikke beskrevet hvordan en kan tenke seg å evaluere 

veilederne slik at LIS legene får best mulig utdanning. 

 

Of mener at overnevnte problemstillinger bør belyses nærmere før endelig forslag foreligger. 

 

Sak 144/16-17 Kravsinvitasjon – mellomoppgjøret Spekter 2017.  

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 17.1.2017.  

  

Styret i Overlegeforeningen (Of) har behandlet saken på mail, og har vedtatt å fremme 

følgende krav til mellomoppgjøret i Spekter-området (helseforetakene og Lovisenberg): 

 

Of ser det som hensiktsmessig at dette mellomoppgjøret handler om økonomiske krav. 

 

Of har ikke per nå en oppfatning om kronestørrelsen på oppgjøret, men alle Ofs medlemmer 

må minimum sikres en reallønnsvekst. Lønnsøkningen må omfatte både basislønn og 

individuelle og kollektive tillegg utenfor basislønn. 

 

Of mener videre at oppgjøret må inneholde en kompensasjon for det manglende økonomiske 

oppgjøret i etterkant av Rikslønnsnemndas kjennelse etter streiken høsten 2016. 

 

Of ønsker at forhandlingene for overlegene skal skje lokalt. Dersom partene lokalt under disse 

forhandlingene ikke kommer til enighet om fordelingen av de lokale lønnsmidlene, skal 

fordelingen skje med prosentvis like tillegg i basislønn til alle overleger i foretaket før 

forhandlingene avsluttes mellom de sentrale parter. 

 

Alle gitte tillegg skal flyte oppå og gis virkningstidspunkt fra 01.01.2017. 

 

Det tas forbehold om endringer i kravet. 
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Sak 145/16-17  Kravsinvitasjon – Oslo kommune, mellomoppgjøret 01052017.  

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 13.1.2017.  

 

Of har ingen særskilte krav til dette mellomoppgjøret. 

 

Sak 146/16-17  Kravsinvitasjon – KS tariff-område – mellomoppgjør 1.5.2017.  

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 12.1.2017. 

 

Of har ingen særskilte krav til dette mellomoppgjøret. 

 

Sak 147/16-17  Høring – Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i  

   nyfødtintensivavdelinger.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 26.1.2017.  

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken. 

 

Sak 148/16-17  Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 24.1.2017. 

 

Of har ingen forslag til ny leder og nestleder i SOP-styret.  

 

Sak 149/16-17  Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, 3 medlemmer og  

varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 – 

31.12.2021.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 20.1.2017. 

 

Styret vedtok å fremme gjenoppnevning av Ofs medlemmer i Rådet for legeetikk.  

 

Som medlemmer: 

Ellen Økland Blinkenberg 

Siri Hagen Brelin 

 

Som varamedlemmer: 

Thore Andre Henrichsen 

Ståle Clementsen 

 

Sak 150/16-17  Fellesmøte mellom Of og PSL.  

 

Det er berammet fellesmøte torsdag 16. mars 17.00 – 19.00. 

Felles middag på Restaurant Hansken fra kl. 19.00.  

 

PSL har meldt inn følgende ønsker til behandling: 

Tema som kan være interessante for PSL å drøfte: 

 

- rekruttering til avtalepraksis (sende ut litt info på forhånd) 
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- samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og HF, (informere om disse, vise avtalens 

innhold etc.) 

- ønske fra SUS om tildeling av 20% hjemler i Stavanger (fordele hel hjemmel på 

5 sykehusleger) (PSL ønsker ikke 20 % hjemler, begrunne hvorfor) 

- Saker fra Of som de ønsker tatt opp i møtet 
 

Styret vedtok å foreslå følgende saker til fellesmøtet: 

 Avtalepraksis som alternativt arbeidsmarked for sykehusleger 

 Avtalepraksis på mindre steder. 

 Oppgaveoverføring fra HF til avtalespesialister. 

 

Sak 151/16-17  Eventuelt. 

 

1. Invitasjon til Årsmøte i Finnmark legeforening 24.3.2017 Kautokeino. 

Ulla Dorte Mathisen gir tilbakemelding om hun kan delta 24. – 26. mars.  

 

2. Invitasjon til NMF's årsmøte i Stjørdal 24.3.2017.  

Jon Helle representerer Of. 

 

3. Invitasjon til AFs årsmøte i Tromsø onsdag 26.4.2017. 

Arrangementet sammenfaller med Ofs vårkurs. 

 

4. Flytting av styremøte til 5. april 2016 – oppstart kl. 12.00 – kl. 19.00.  

 

5. Akademikernes leder – observatør i Legeforeningens sentralstyre - Kari Sollien.  

Styret diskuterte saken og Akademikernes leder bør kunne inviteres på sak og tema, men ikke 

som fast observatør.  

 

Saken bør opplyses bedre. 

 

6. Statlig ansatte i statlig sektor – samles for informasjon om lokale forhandlinger.  

Det ble framsatt muntlig innlegg i forhandlingsutvalget, som Of bekrefter skriftlig: 

 

 Of støtter at stipendiater og professorer prioriteres 

 Of støtter utvidet tillitsvalgtopplæring for medlemmer i staten, herunder: 

o at Legeforeningen sentralt innkaller til medlemsmøte for de tillitsvalgte i staten 

o at de tillitsvalgte tilbys kurs i lokale forhandlinger  

 

 

 

 

Høringer / henvendelser  

som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om – i perioden 

etter forrige styremøte: 

 -  Høring – Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på e-post.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
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Of støtter intensjonen om at man lager en nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan, men det er 

nærmest umulig å utarbeide et godt høringssvar med forslag til endringer med så korte 

tidsfrister. 

 

Det er viktig at brukere av dokumentet blir involvert tidlig for å kunne komme med innspill på 

hva som er viktig for klinikerne. En hindrer på den måten mye dobbeltarbeid og letter 

implementeringen. Dokumentet er ambisiøst med mange konkrete mål, men vi stiller spørsmål 

ved om det er realistisk å nå disse målene i løpet av knappe tre år. 

 

Videre anføres det at Norge er det landet i verden som bruker mest ressurser på helsetjenester, 

og at behovet for helsetjenester vil øke på grunn av en aldrende befolkning. Vi er enige i at 

man må innrette helse- og omsorgstjenesten på en bærekraftig måte og at e-helsetjenester er en 

viktig faktor i dette arbeidet, men det er vanskelig å tro at det kan la seg gjennomføre uten en 

ekstra finansiering. Det kan ikke forventes at helse- og omsorgstjenesten skal klare det ved 

omprioriteringer og kutt i en allerede svært presset driftssituasjon både i 

kommunehelsetjenesten og i sykehusene. De siste 10 årene har investeringer i helsesektoren 

falt, og tall fra OECD viser at vi ligger midt på treet når det gjelder helseutgifter som andel av 

BNP. Det er derfor urealistisk at man skal nå målene i denne handlingsplanen uten ekstra 

finansiering. 

 

- Høring- NOU 2016:25. Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes 

framover? 

 

Det vises til høringssak publisert på Legeforeningens sider 14.12.2016.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

  

Norsk overlegeforening vil innledningsvis bemerke at innretningen av statens eierskap er av 

stor betydning for spesialisthelsetjenesten. Etter 14 år med foretaksorganisering er det 

betimelig å gjøre en gjennomgang av historikk og erfaringer, og vurdere endringer i 

innretningen. Norsk overlegeforening mener det er uheldig - i et så stort og viktig arbeid - 

at utvalgets mandat ikke har åpnet for vurdering av en ren forvaltningsmodell.   
 

Som kjent har Pål Martinussen på oppdrag fra Legeforeningen undersøkt sykehuslegers 

erfaringer med dagens styringssystem. Legene opplever at faglige hensyn vektlegges i mindre 

grad, og at økonomihensyn har blitt dominerende i de øvre styringsnivåene. Videre opplever 

legene at manglende stedlig ledelse og lange lederlinjer er uhensiktsmessig. 

Overlegeforeningen anser at forholdene henger sammen med den overordnede organiseringen 

av tjenestene, og sammenslåing til store foretaksenheter.  

 

Ved inngangen til reformåret 2002 var hovedregelen i norske sykehus stedlig ledelse både på 

avdelingsnivå og overordnet nivå. Majoriteten av sykehusene hadde to eller tre ledernivå. Ti år 

senere har antallet ledernivå økt til mellom 4 og 6 i det store flertallet av norske sykehus. 

Overlegeforeningen anser denne endringen som en viktig forklaring på økt avstand mellom 

ledelsen og behandlingsnivået. Denne økte avstanden kan bidra til dårligere organisering og et 
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svekket tjenestetilbud. 

 

På oppdrag fra Spekter gjennomførte FAFO i 2012 en undersøkelse av sykehuslederes 

erfaringer med foretaksreformen. Ledere på seksjons- eller avdelingsnivå rapporterte negative 

erfaringer. Kun 2 % av lederne på disse nivåene sa seg helt enig i påstanden ”Alt i alt vil jeg si 

at helseforetaksreformen har vært vellykket". I en nylig publisert studie av Johannesen og 

medforfattere ble det avdekket at produktivitet målt som DRG per lege i norske sykehus ikke 

har økt siden 2005. Med bakgrunn i våre egne medlemsundersøkelser samt andre 

undersøkelser som har vist at andel arbeidstid i pasientrettet arbeid er redusert, tolker 

Overlegeforeningen funnene til Johannesen og medarbeidere som uttrykk for at 

organisasjonsendringene etter foretaksreformen ikke har lagt godt nok til rette for pasientrettet 

arbeid.  

 

De regionale helseforetakene ivaretar i dag en rekke ulike oppgaver. Norsk overlegeforening 

vil fremheve at den mest sentrale oppgaven alltid vil være å legge til rette for en god og 

effektiv pasientbehandling ute i sykehusene i samhandling med kommuner og fastleger. Etter 

Overlegeforeningens syn har disse hensynene ikke vært godt nok ivaretatt gjennom de 

disposisjonene de regionale foretakene har gjennomført det siste årtiet. Endringene har 

gjennomgående skjedd i retning av sammenslåing av sykehus til større enheter og 

sentralisering av beslutningsmyndighet. Resultatet er store organisasjoner med manglende 

stedlig ledelse og lange lederlinjer. Kombinert med nedleggelse av mange mindre sykehus og 

underdimensjonering av nybygg har dette bidratt til å skape vanskelige arbeidsvilkår i store 

deler av tjenesten, og svekket mulighetene for å utvikle god samhandling.  

 

Organiseringen av spesialisthelsetjenesten må i størst mulig grad være tilpasset oppgavene som 

skal løses. Den demografiske utviklingen vi når står foran vil kreve endringer i måten vi møter 

pasientens behov og hvilke løsninger vi velger. Andelen eldre med flere sykdommer vil utgjøre 

en større del av pasientpopulasjonen. Å legge et økende antall multisyke inn i store høyt 

spesialiserte sykehus er ikke en hensiktsmessig tilnærming. Tvert i mot vil vi måtte finne 

løsninger ved en desentralisering av mange av spesialisthelsetjenestene, og i et tettere og mer 

sømløst samarbeid med primærhelsetjenesten.  

 

Siktemålet for en ny organisering av spesialisthelsetjenesten må være å innrette tjenesten for 

de fremtidige utfordringene, men også korrigere organisatoriske utviklingstrekk som ikke har 

bidratt til bedre pasientbehandling. Overlegeforeningen vurderer at begge hensyn peker i 

samme retning: mot en styrking av autonomien i sykehusene, og ved å legge til rette for at flere 

sykehus organiseres som selvstendige enheter.  

 

Etter Overlegeforeningens syn bør altså flere sykehus som i dag er underlagt 

foretaksoverbygning gis en selvstendig rolle. Eksempler kan være Bærum og Harstad sykehus. 

Mindre organisasjoner med stedlig ledelse og færre ledelsesnivå vil kunne bidra til at 

sykehusene gis større mulighet til å utvikle samhandling med tilgrensende helsetjenester, og 

legge bedre til rette for utforming av god og effektiv pasientbehandling.  

 

Stortingets presisering av at stedlig ledelse skal være hovedregel i sykehusene, peker også i 

denne retning. Reell stedlig ledelse lar seg ikke gjennomføre i foretak bestående av mange 

større sykehus. For Overlegeforeningen er ikke betydningen av stedlig ledelse begrenset til 

ansattes arbeidsmiljø, tvert i mot er det viktigste hensynet ivaretakelse av et aktivt og effektivt 

nivå for koordinering av de ulike faggruppene og ressursene som inngår i behandlingsforløpet, 

herunder koordinering mot den øvrige helsetjenesten. Overlegeforeningen vil altså betone 
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betydningen av stedlig ledelse i pasientforløpene. 

 

Det følger av betraktningene over at Overlegeforeningen ønsker at en ny organisering legger til 

rette for flere sykehus (eller helseforetak). Organiseringen av det neste ledd i styringskjeden – 

som har vært Kvinnsland-utvalgets mandat – bør etter Overlegeforenings syn ivareta en bedre 

organisering av pasientbehandlingen i de underliggende sykehusene.  

 

Regionaliseringsprinsippet i norsk spesialisthelsetjeneste har røtter tilbake til oppbyggingen av 

regionssykehusene på 70-tallet. Etter Overlegeforeningens syn har prinsippet vært et helt 

avgjørende premiss for å utbre en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Norsk overlegeforening 

vil sterkt tilrå at en fremtidig organisering også bygger på en regionløsning. Etter foreningens 

syn bør antallet regioner tilpasses den underliggende sykehusstrukturen, og det følger av 

anbefalingen om flere selvstendige sykehus at Overlegeforeningen vil anbefale en økning av 

antallet regioner.  

 

Erfaringene med de regionale helseforetakene har vært ulik i de ulike regionene. Den største 

regionen har erfart flere og mer alvorlige problemer enn de øvrige regionene. Etter 

Overlegeforeningens syn må dette ses i sammenheng med regionens størrelse og 

styringsspenn, men også med organiseringen av de underliggende sykehusene. Norsk 

overlegeforening vil tilrå at det gjøres en oppdeling av denne helseregionen i tre eller flere 

selvstendige regioner, med Oslo som en egen region.  

 

Utviklingen av nye behandlingstilbud som kateterbaserte prosedyrer i behandling av 

hjerteinfarkt og slag innebærer at behandlingstilbud fremover må legges ved flere sykehus enn 

de fire regionssykehusene. Overlegeforeningen anser at regionssykehusene også i de 

kommende tiårene vil være viktige brikker i en regionalisert spesialisthelsetjeneste, men at 

skillene mot andre større sykehus gradvis vil bli mindre tydelige som ledd i utviklingen av 

tjenestetilbudet. I Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan er det nå fastsatt at 

Helsedirektoratet skal gis oppgave å plassere nasjonale og regionale funksjoner ved 8-10 

sykehus i landet. Norsk overlegeforening anser en slik innretning som hensiktsmessig. Etter 

Overlegeforeningens syn vil det være hensiktsmessig at arbeidet med en reorganisering av 

spesialisthelsetjenesten koordineres med arbeidet med en ny regionreform. En samordning 

muliggjør en utvikling i retning av at større deler av helsetilbudet organiseres fra samme nivå. 

 

Overlegeforeningen tilrår altså at innretningen av statens eierskap utvikles ved at en 

viderefører et regionalt prinsipp, men at antallet regioner økes. Nasjonal koordinering 

regionene i mellom har i dag delvis vært ivaretatt av departement og direktorat, og delvis i 

uformelle møter mellom de direktørene i de fire regionale helseforetakene (AD-møtene). 

Overlegeforeningen anser at en reorganisering med flere regioner vil styrke behovet for en 

mekanisme for nasjonal koordinering. Dette kan skje ved at flere oppgaver tillegges et 

direktorat, eller ved at samarbeidet mellom regionene utvikles og formaliseres. Dagens ordning 

med at det fattes vedtak med vidtrekkende konsekvenser i et uformelt forum (AD-møtene) 

bryter med lov- og avtaleverk, og Overlegeforeningen vil sterkt tilrå at denne arbeidsformen 

ikke videreføres.  

 

Kvinnsland-utvalgets mandat angir at en ny innretning av statens eierskap skal skje innen en 

videreføring av foretaksmodellen. Det innebærer at organiseringen med selvstendige 

rettssubjekt med styrer skal videreføres. Det fremgår av vurderingene over at 

Overlegeforeningen ikke anser at styrenes innretning og plassering er det viktigste hensynet å 

ivareta i en ny innretning. Men Overlegeforeningen anser likevel utvalgets forslag om å 
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fjerne styrene på sykehusnivå som helt uegnet. Etter foreningens syn bør styrene på 

sykehusnivå videreføres under en fortsatt foretaksorganisering. Videre bør styrenes faglige 

kompetanse styrkes. Det bør det sitte representanter fra primærhelsetjenesten i sykehusstyrene.  

 

 

 

 

6.3.2017 Jan Eikeland / Hege Synne Rahm / Edith Stenberg (ref.) 

 




