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        Godkjent 5.4.2017. 

  

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 16. mars 

2017 fra kl. 10.00-17.00, samt fellesmøte med PSL kl. 17.00 – 19.00,  
         

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

Ulla Dorte Mathisen, Anne-Karin Rime og Albert Bolstad.  

 

Redaktør:  Arild Egge (sak 153) 

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland og Edith Stenberg. 

 

Forfall:   Kjetil A.H. Karlsen. 

         

Sak 152/16-17  Referat fra styremøte 8. februar 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 153/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

- Tema for nr. 2-2017: Helsepolitikk?  

Informasjon om status.   

 

Sak 154/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Det planlegges en rekke reiser rundt til foretakene for orientering og diskusjon etter 

Rikslønnsnemndas avgjørelse, av president, leder i Of og leder i Ylf  sammen med jurister fra 

sekretariatet.  

 

Sekretariatet informerte om at Jørgen Hiim Stålhane nå er tilbake i prosentstilling som juridisk 

rådgiver etter permisjonstid og at Hege Synne Rahm er tilbake i full stilling i Dnlfs sekretariat.  

 

Sak 155/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Sentralstyret har hatt arbeidsseminar i Østfold.  

Dette inkluderte omvisning på Sykehuset Kalnes og arbeidsmøtet ble avholdt i Sarpsborg.  

 

Sentralstyret har behandlet saken om høring av læringsmål 2 og 3.  

Ofs bekymring om veilederoppgaver er tatt med i saken.  

 

Sak 156/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Menon-rapporten er publisert. Rapporten anbefales lastet ned fra Legeforeningens nettside:  
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https://legeforeningen.no/nyheter/2017/ny-rapport-helsesektoren-diskrimineres-i-

statsbudsjettet/  

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Sak 157/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret ble orientert om forhandlingene knyttet til mellomoppgjøret i Spekter-området. Partene 

skal ha innledende samtaler i uken før påske. 

 

Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke er forlenget med to år. 

 

Dnlfs ledelse er invitert til møte med de fire RHF-direktørene mandag 20.3.2017.  

Marit Hermansen, Jon Helle, Christer Mjåset, Lars Duvaland og Hanne Gillebo-Blom deltar.  

 

Styret diskuterte om 2017-oppgjøret i Spekterområdet kun skal dreie seg om økonomi eller om 

også A2-/B-delstekst skal åpnes. 

 

Styret tok til etterretning at NHO/LO – oppgjør endte på 2,4% 

 

Jon Helle deltar på møter i sentralt konfliktberedskapsutvalg.  

 

Sak 158/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret evaluerte kort miniseminaret 9.3.2017 som tankevekkende og godt mottatt.  

Endelig quest-back-evaluering vil bli behandlet på neste styremøte. 

 

Neste miniseminar blir med Anne Kjersti Befring 8. juni 2017, kl 14.00 – 18.00,  

Thon Hotel Opera. 

 

Sak 159/16-17  Tilbud til legeledere.  

 

Det forelå til behandling styresak 86 og 137/16-17 på forrige styremøte, samt oppdatert 

informasjon. 

 

Legeledere anbefales å søke på masterprogrammet i helseadministrasjon ved UiO.  

Jon Helle er intervjuet Tidsskriftet nr. 4 2017 om saken. 

 

Styret diskuterte også oppdatering og status på policydokumentene.  

Anne-Karin Rime, Albert Bolstad med supplering av Christian Grimsgaard utarbeider styresak 

til neste styremøte.  

 

Sak 160/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Dette blir en sak til årets landsstyremøte, sammen med Menonrapporten og Kvinnlands-

utvalgets høringssvar.  

 

Styret diskuterte om det skal lages en resolusjon på landsstyremøtet og hvilken rolle Ofs 

https://legeforeningen.no/nyheter/2017/ny-rapport-helsesektoren-diskrimineres-i-statsbudsjettet/
https://legeforeningen.no/nyheter/2017/ny-rapport-helsesektoren-diskrimineres-i-statsbudsjettet/
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landsråd skal ha.  

 

Sak 161/16-17  Tariff-kurset 2017. 

 

Styret evaluerte årets tariff-kurs. 

 

Quest-back-evaluering fra kursdeltakerne ble gjennomgått og den ga entydig positive 

tilbakemeldinger.  

 

Sak 162/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret ble oppdatert på status og nødvendig informasjon.  

Programmet for vårkurset foreligger nå ferdig med alle forelesere på plass.   

 

Sak 163/16-17  Årsmeldingen 2016.  

 

Utkast til årsmelding var utsendt til styret på mail.   

Det ble vedtatt at endringsforslag /kommentarer / oppdateringer sendes inn til sekretariatet 

snarest og senest innen utgangen av tirsdag 21.3. slik at endelig årsmelding kan bli godkjent.   

 

Sak 164/16-17  Landsrådsmøtet 26. april 2017.  

 

Saklisten til landsrådsmøtet ble gjennomgått.  

Det er ikke kommet inn noen lovendringssaker. 

Landsrådsmøtet 2016 ønsket at spørsmålet om åremålsstillinger for ledere utredes.  

Sekretariatet lager et notat i saken før styrebehandling. 

Som tema for årsmøtet ble diskutert om "Bladet Overlegen" – mediearbeid er aktuelt. 

Som dirigent for årsmøtet ønsket styre å spørre Arne Laudal Refsum. 

 

Styret ønsker å være på WhatsApp som kommunikasjonsform. Sekretariatet har tilbud klart til 

neste styremøte.  

 

Temaene tas opp igjen på neste styremøte.  

 

Styret ønsker at det sendes ut brev til Ofs valgkomité med forespørsel om de ønsker 

gjenoppnevning og at styret er kjent med at en bedre kjønnsmessig balanse er ønskelig. 

 

Sak 165/16-17  Regnskap for 2016.  

 

Styret vedtok å fremlegge Ofs regnskap med styrets godkjenning og underskrift til 

landsrådsmøtet 2017.  

 

Sak 166/16-17  Budsjett for 2018.  

 

Styret vedtok å fremlegge forslag til styrets budsjett for 2018 til landsrådsmøtet 2017. 

 

Sak 167/116-17 Prinsipp- og arbeidsprogram for 2017-2019.  

 

Styrets forslag til ny PAP skal behandles på landsrådsmøtet 26.4.2017. 
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Jon Helle og Jan Eikeland utarbeider et forslag som behandles på neste styremøte. 

 

Sak 168/16-17  Ekstraordinært landsrådsmøte fredag 24. mars 2017.  

   Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, fra kl. 10:00-14:00. 

 

Styret diskuterte program og arbeidsfordeling.  

Hovedsaken blir veien videre etter Rikslønnsnemndas kjennelse. 

 

Leder i samarbeid med sekretariatet utarbeider sakliste til møtet.  

 

Sak 169/16-17  Merkantil støtte til FTV ved universitetssykehusene. 

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 170/16-17  Valg 2017.  

 

Det er valg i alle ledd både i Of og Dnlf i 2017.  

Det vises til brev fra Dnlf datert 5.1. publisert på Min side. 

 

Styret diskuterte saken. 

Saken behandles videre på neste styremøte.  

 

Sak 171/16-17 Høring – Rapport om "Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og 

tilpasninger".  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 2.2.2017.  

 

Styret i Overlegeforeningen (Of) har handsama høyringa på styremøte og ynskjer å komme 

med desse innspela i saka: 

 

Of er samd i at det må vere ei målsetjing at fleire eldre både blir motiverte til og får lov til å 

halde fram i arbeidslivet. Med aukande levealder og eit høgt tal eldre med god helse burde 

dette vere ei målsetjing som det går an å innfri. 

 

Of meiner at det er fleire faktorar som har innverknad på lysten og evna til å halde fram som 

yrkesaktiv når ein arbeidstakar blir eldre. Både tilrettelegging av arbeidet, redusert arbeidstid 

og rett til lengre ferie kan vere viktige faktorar, men Of har lyst til å spele inn at retten til 

kompetanseheving er minst like viktig for eldre som for yngre arbeidstakarar. 

 

Det er spesielt viktig at eldre arbeidstakarar får høve til å halde seg fagleg oppdaterte, heve 

kompetansen og ta i bruk nye arbeidsmetodar. Med fagleg oppdatert kunnskap og lang erfaring 

i arbeidslivet vil eldre arbeidstakarar både kunne bli motiverte til å halde fram i arbeidslivet og 

vere ein attraktiv ressurs på arbeidsplassen. 

 

Her er Of sine kommentarar til spørsmåla Legeforeningen spesielt ber om innspel på: 

 

Spørsmålet om «når det er adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av 

alder bør heves eller fjernes». 

Det er mindre enn to år sidan arbeidsmiljølova vart endra og aldersgrensa for når det er høve 

for arbeidsgjevar til å avslutte eit arbeidsforhold vart heva frå 70 til 72 år. Så langt har ikkje 
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lovendringa gjeve så store utslag på talet på arbeidstakar mellom 70 og 72 år. Of meiner at det 

er for tidleg å evaluere effekten av endringa i arbeidsmiljølova, og at det ikkje hastar med å 

drøfte vidare heving av aldersgrensa eller å fjerne aldersgrensa før ein ser kva effekt endringa i 

arbeidsmiljøloven i 2015 har på sysselsetjinga blant eldre. 

 

Som det også står i rapporten, er det forska lite på arbeidstakarar som er over 70 år. Vi veit lite 

om korleis seniorane over 70 år taklar arbeidslivet, og risikoen for at fleire skal få ein uverdig 

utgang frå eit langt yrkesaktiv liv vil truleg bli større ved å heve aldersgrensa endå meir og ved 

å fjerne aldersgrensa heilt. 

 

Etter at aldersgrensa vart heva til 72 år er det fleire verksemder som har innført bedriftsinterne 

aldersgrenser slik at det per i dag er mange arbeidstakarar som ikkje har høve til å stå i arbeid 

lenger enn til dei er 70 år. Risikoen for at endå fleire verksemder vil innføre bedriftsinterne 

aldersgrenser, dersom aldersgrensa blir heva endå meir, er til stades. Ved å heve aldersgrensa 

for når ein arbeidsgjevar kan avslutte arbeidsforholdet eller fjerne aldersgrensa kan ein risikere 

at endå fleire arbeidstakarar taper retten til å stå i arbeid etter at dei har blitt 70 år. 

 

«Retten til en ekstra ferieuke for eldre arbeidstakere». 

I rapporten er fleire alternativ drøfta; å fjerne retten til ei ekstra ferieveke for arbeidstakarar 

over 60 år, å heve aldersgrensa for retten til ei ekstra ferieveke eller ikkje å gjere endringar i 

ferielova. 

 

Sjølv om levealderen aukar og mange eldre har god helse er det framleis slik at dei fleste 

merkar på kroppen at dei blir eldre. Arbeidskapasiteten blir redusert hjå dei fleste, og mange 

vil ha behov for lenger kvile mellom arbeidsøktene. Ved kva alder desse endringane kjem til 

syne kan variere, men truleg vil ikkje grensa for når desse endringane blir merkbare endre seg 

så mykje sjølv om levealderen aukar. 

 

Of meiner at retten til ei ekstra ferieveke frå det året arbeidstakaren fyller 60 år bør 

oppretthaldast. Mange arbeidstakarar over 60 år vil ha behov for ekstra tid til restitusjon. Den 

ekstra ferieveka kan vere ein av faktorane som er medverkande til at eldre arbeidstakarar klarer 

å halde seg i fullt arbeid til oppnådd øvre aldersgrense. 

 

Utvalet har drøfta ulike endringar som å knyte den ekstra ferieveka til individuelle behov eller 

å gjere ekstraferien friviljug. Of støttar ikkje forslaget om knyte ekstraferien til individuelle 

behov, det kan føre til uheldige forskjellsbehandling mellom arbeidstakarane. Ei friviljug 

ordning for uttak av ekstraferien kan vere ein meir aktuell veg å gå. 

 

Of skjønar at arbeidstakar si plikt til varsling om uttak av den ekstra ferieveka berre to veker 

på førehand kan gjere det vanskeleg for arbeidsgjevar å planlegge arbeidsoppgåvene. Of kan 

støtte ei endring til noko lenger plikt for varsling om uttak av ekstraferien. 

 

Of vil òg gje nokre kommentarar til dei andre særordningane for eldre arbeidstakarar, som er 

omtalt i rapporten: 

 

Retten til redusert arbeidstid etter 62 år 

Of meiner at dette er eit viktig tiltak for å halde fleire arbeidstakarar i arbeid. Mange yrke er 

tunge, og det kan vere vanskeleg for eldre arbeidstakarar å klare å arbeide i full stilling. Sjølv 

om aldersgrensa for når arbeidsgjevar har rett til å avslutte eit arbeidsforhold skulle blir heva, 

vil det framleis vere arbeidstakarar som har behov for redusert arbeidstid frå tidleg i 60-åra. Så 
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lenge det er rett til å ta ut pensjon frå fylte 62 år, er det også naturleg at retten til redusert 

arbeidstid etter 62 år blir oppretthalden. 

 

Tilrettelegging og alder 

Arbeidsmiljølova har reglar om at arbeidet for den einskilde skal organiserast og leggjast til 

rette, og det skal takast omsyn  til arbeidstakaren si arbeidsevne, kyndigheit, alder og andre 

føresetnader. Utvalet har drøfta om alder skal takast ut frå teksten. Behovet for tilrettelegging 

vil auke med alderen, og utvalet har drøfta om det at alder er nemnt spesifikt vil gjere eldre 

arbeidstakarar mindre attraktive på arbeidsmarknaden. 

 

Of meiner at sidan det er generelle reglar for rett til tilrettelegging av arbeidet uavhengig av 

alder, vil det truleg ikkje ha så mykje å bety om alder ikkje blir nemnt spesifikt i teksten. 

 

Seniorar og høve til endring av arbeidsforholdet 

Det kan vere slik at einskilde arbeidsoppgåver kan vere vanskeleg å utføre når ein blir eldre. 

Of meiner likevel at arbeidsgjevar ikkje bør få rett til å gjere store endringar i 

arbeidsoppgåvene til eldre arbeidstakarar utan at dette blir drøfta med arbeidstakaren og at 

arbeidsgjevar og arbeidstakar er samde om endringane. 

 

Frist for oppseiing og vern mot oppseiing 

Eldre arbeidstakarar vil kunne ha vanskar med og bruke lenger tid på å få seg nytt arbeid 

dersom dei blir oppsagde. Of meiner difor at det er viktig at arbeidstakarar som har stått lenge i 

arbeid får ein lenger frist for oppseiing enn yngre arbeidstakarar. 

 

Rett til sjukepengar og dagpengar 

Arbeidstakarar over 70 år har i dag ikkje rett til sjukepengar. Arbeidstakarar mellom 67 og 70 

år har avgrensa rett til sjukepengar. 

 

Sidan ein ynskjer å stimulere arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid og det er eit mål å få fleire 

til å vere yrkesaktive fram til 72 år, meiner Of det er rimeleg at også arbeidstakarar over 70 år 

får rett til sjukepengar i ein avgrensa periode. På den måten kan ein hindre at kortvarig 

sjukdom endar med at seniorar må avslutte eit arbeidsforhold dei godt kunne klart å halde fram 

i. Of ser samstundes at det finst argument mot å utvide ordninga om sjukepengar for 

arbeidstakarar over 70 år, slik rapporten peiker på. Vi er samde i at spørsmålet bør utgreiast 

meir før ordninga eventuelt blir endra. 

 

 

Sak 172/16-17  Høring NOU 2017:4 – Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 7.3.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 
 

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og 

utfordringer. Delingsøkonomiutvalget har blant annet utredet konsekvenser for arbeidslivet av 

delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, 

forbrukernes stilling i delingsøkonomien, og skattemessige forhold. Utvalget finner at det på 

flere områder er betydelig usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i 

delingsøkonomien har. Her avdekkes blant annet behov for tilpasning av reguleringer, 

avklaringer fra myndighetene samt informasjon og veiledning. 
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Delingsøkonomiutvalget peker på mange muligheter som følge av den teknologiske 

utviklingen. Flere av de mest sentrale utfordringene knyttet til delingsøkonomien er imidlertid 

ikke godt nok belyst av utvalget. 

 

En samlet norsk arbeidstakerside har rettet kritikk mot flertallet i delingsøkonomiutvalget for å 

ta for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.  

 

Overlegeforeningen understreker behovet for fornuftige reguleringer av delingsøkonomien.  

Det er viktig å ta vare på og videreutvikle det velorganiserte arbeidslivet og velferdssamfunnet 

som vi har i Norge. Overlegeforeningen ønsker et trepartssamarbeid mellom partene i 

arbeidslivet og regjeringen om delingsøkonomien. Det må være en målsetning om like vilkår 

for alle som driver i en næring, enten de er tradisjonelle bedrifter eller basert på apper og nye 

teknologiske løsninger.  

 

Sak 173/16-17  Intern høring – forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger  

i de fagmedisinske foreningene (Fuxx).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 24.2.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Styret i Overlegeforeningen støtter arbeidet med å styrke den fagmedisinske aksen i 

Legeforeningen. Styret har forståelse for at det blir for kort tid til å utarbeide et fullstendig 

forslag til en helhetlig modell med nødvendige lovendringer fram til landsstyremøtet i 2017. 

 

Of støtter lovendringsforslagene som er fremmet med sikte på behandling på landsstyremøtet i 

2017. 

 

Sak 174/16-17  Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 3.3.2017.  

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 175/16-17  Høring – endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall  

abortnemnder).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.3.2017.  

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 176/16-17 Ny oppnevning: Medlem til referansegruppe for Det nasjonale 

kvalitetsindikatorsystem (15/3563).  

 

Det forelå til behandling brev fra Dnlf datert 15.2.2017.  

Det ble bedt om forslag på kandidat til referansegruppen.  

 

Styret ønsker å undersøke om Ellen Tveter Deilkås kan være en kandidat.  

 



c:\users\rberger\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\qbvf9np8\ref20170316-godkjent.docx 

 8 

 

Sak 177/16-17  Nordöl-møte 20. – 23. april 2017.  

 

Saken ble utsatt til neste møte.  

 

Sak til program fra Norge kan være ventelisteproblematikk. 

 

Sak 178/16-17  AEMH-møte 4. – 6. mai 2017 i Luxembourg. 

 

Deltakere til årets AEMH-møte fra Norge blir: 

 

Jon Helle  

Ulla Dorte Mathisen 

Jan Eikeland 

Edith Stenberg 

 

Sak 179/16-17  Landsrådsmøte etc. i forkant av Dnlfs landsstyremøte i Ålesund.  

 

Innkalling til Ofs formøter etc. i Ålesund er sendt 27.2.2017. 

 

Saken ble utsatt. 

 

Sak 180/16-17  Fellesmøte med PSLs styre. 

 

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: 

 

 rekruttering til avtalepraksis (sende ut litt info på forhånd) 

 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) 

 

Styret vedtok å foreslå følgende saker til fellesmøtet: 

• Avtalepraksis som alternativt arbeidsmarked for sykehusleger 

• Avtalepraksis på mindre steder. 

• Oppgaveoverføring fra HF til avtalespesialister. 

 

Sak 181/16-17  AEMH-kontingent 2017.  

 

Det vises til faktura fra AEMH om kontingent for 2017.  

 

Betaling av AEMH-kontingent for 2017 pålydende € 3 929 godkjennes.  

 

Sak 182/16-17  Eventuelt. 

- Invitasjon til årsmøte i LVS i Bergen 20. april 2017.  

Turid J. Thune representerer Of på årsmøte og festmiddag.  
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Orienteringsaker: 

- Endelig fordeling av kontingentmidler for 2017.  

Brev fra Dnlf datert 21.2.2017 vedlegges.  

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte: 

- Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon. Oppnevning av medlemmer for perioden  

1.4.2017- 31.1.2018. Forslag til nye vedtekter og ny leder av Rådet.  

 

Det forelå brev fra Dnlf datert 14.2.2017. 

Styret i Of har behandlet saken på mail grunnet kort svarfrist og har vedtatt følgende uttalelse:  

 

1. Forslag til nye vedtekter. 

Styret i Of mener endringene er fornuftige og i tråd med vanlige 

saksbehandlingsprinsipper (habilitet mm). Of har derfor ingen særskilte merknader. 

 

2. Ny leder av Rådet 

Styret i Of har ingen forslag til leder av Rådet. 

 

3. Oppnevning av medlemmer for perioden 1.4.2017 -31.1.2018. 

Styret i Of støtter gjenoppnevning av Ofs medlemmer og varamedlemmer i Rådet.  

 

--------- 

 

Referat møte mellom Of og PSL 16. mars 2017 
 

PSL-leder Sverre Dølvik innledet møtet med å peke på de utfordringene som er felles for Of og 

PSL: Få til god kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten, få EPJ/ IKT-systemene til å fungere 

sammen, forutsigbarhet i avtaleverket, politiske målsettinger, videreutvikling av 

finansieringsordninger, at LIS-er kan ta deler av spesialistutdanningen i avtalepraksis. 
 

Dølvik påpekte videre at PSL ser tendenser til en begynnende rekrutteringssvikt for 

avtalespesialister. Det er dårlig søkning til hjemler i utkantstrøk, men også i byer og i attraktive 

spesialiteter i sentrale strøk. 

 

Fra Of sin side ble det understreket at forholdet mellom PSL og Of oppleves som godt. Of ser 

det som viktig at det finnes andre attraktive arbeidsmarkeder innenfor spesialisthelsetjenesten 

enn i sykehusene, at Of ønsker flere avtalehjemler. 

Fellesmøtet diskuterte ellers blant annet følgende temaer: Oppgavefordelingen mellom 

sykehusene og avtalespesialister, utfordringen knyttet til at sykehusleger har en brøk som 

avtalespesialist, rettighetstildeling for avtalespesialister og samarbeidsavtaler mellom 

avtalespesialister og helseforetak. 

 

 

29.3.2017 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  

 

 




