Godkjent 26.4.2018.

Årsmelding
for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.

Innledning.
Forrige ordinære landsrådsmøte ble avholdt onsdag 26. april 2016 på Scandic Park
Sandefjord. Årsmeldingen for 2017 er basert på vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for
perioden 01.09.2015 – 31.08.2017, samt nytt vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden
01.09.2017 – 31.08.2019.
Organisasjon
Styret fra 1.1.2017 – 31.8.2017.
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Overlege Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital, Trondheim
Overlege Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo.
Seksjonsoverlege Turid J. Thune, Haukeland universitetssjukehus,
hudavdelingen, Bergen.
Overlege Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset Nord-Norge,
nyremedisinsk avdeling, Tromsø.
Konserntillitsvalgt, overlege Janne K. Bethuelsen, Helse Vest.
Stavanger universitetssjukehus, avd. for patologi, Stavanger.
Overlege Kjetil A.H. Karlsen, St. Olavs Hospital,
Klinikk for anestesi og intensivmedisin, Trondheim.
Overlege Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes,
Anestesiavdelingen, Fredrikstad.
Overlege Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus,
Alderspsykiatrisk avdeling, Oslo.

Styret fra 1.9.2017 – 31.12.2017.
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Overlege Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital, Trondheim
Overlege Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes,
Anestesiavdelingen, Fredrikstad.
Overlege Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo.
Overlege Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset Nord-Norge,
nyremedisinsk avdeling, Tromsø.
Konserntillitsvalgt, overlege Janne K. Bethuelsen, Helse Vest.
Stavanger universitetssjukehus, avd. for patologi, Stavanger.
Overlege Kjetil A.H. Karlsen, St. Olavs Hospital,
Klinikk for anestesi og intensivmedisin, Trondheim.
Overlege Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus,
ortopedisk klinikk, Lørenskog.
Overlege Geir Arne Sunde, Haukeland Universitetssjukehus,
Akuttmedisinsk avdeling/KSK, Bergen.
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Sekretariatet.
Sekretariatsleder Edith Stenberg jobbet i 50 % av sin 100% stilling i avdeling for Jus og
arbeidsliv. Juridiske rådgivere har vært Jan Eikeland og Jørgen Hiim Stålhane som begge har
jobbet i Of ca. 35 % av sine 100 % stillinger i avdeling Jus og arbeidsliv. I perioden 1.1.2017
– 13.3.2017 var Hege Synne Rahm vikar som juridisk rådgiver i Stålhanes permisjon.
Juridisk rådgiver Lene Brandt Knutsen har vært i svangerskapspermisjon i hele 2017. I tillegg
har det vært tilknyttet sekretærbistand til foreningen i 20% stilling, først av Ragni Skille
Berger og fra juni Linn M. Fossnes. Legeforeningens økonomiavdeling bistår med
foreningens økonomiforvaltning. Legeforeningens sekretariat fører foreningens
medlemsregister. Medlemsregisteret er samordnet med hovedforeningens. Dnlf forestår også
kontingentinnkreving. I tillegg yter Legeforeningen bistand ved kopiering og større
utsendelser mot særskilt økonomisk dekning fra Of.
Det ble også i 2017 etablert en prøveordning med Arne Vatnøy som kommunikasjonsrådgiver
i 25 % stilling. Det var en stilling som var delt mellom Of, Ylf, Af og Dnlf
Landsrådet fra 1.1.2017 – 31.8.2017.
Oslo krets:
Overlege Aasmund Bredeli, Nevrologisk avdeling – UUS, OUS
Overlege Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Overlege Lars Eilertsen, Diakonhjemmets sykehus
Overlege Anne Marit Wang Førland, Avdeling for kreftbehandling – UUS, OUS
Overlege Tor Einar Å. Calisch, Barnesenteret – UUS, OUS
Overlege Erik Høiskar, Anestesi-avdelingen – UUS, OUS
Akershus krets:
Overlege Odd Grenager, Kar/thoraxkirurgi avd., Akershus universitetssykehus HF
Overlege Aage K. Huseby, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF
Overlege Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Overlege Espen Eeg, BUP Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF
Overlege Toril A. K. Morken,Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Østfold krets:
Overlege Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Overlege Annelee Sanengen, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Overlege Rigmor Kristin Karstad, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Hedmark krets:
Overlege Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum Hamar
Overlege Fredrik Aaserud Eng, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum - Hamar
Spesiallege Peter Nygaard, Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern - Ottestad
Oppland krets:
Overlege Jens Christian Laursen, Sykehuset Innlandet Divisjon akuttmedisin og prehospitale
tjenester - Gjøvik
Avdelingsoverlege Svein Martin Luth, Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern Reinsvoll
Overlege Stein-Helge Hansen Tingvoll, Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer
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Buskerud krets:
Seksjonsoverlege Tom Henri Hansen, Vestre Viken HF
Overlege Harald Bergan, Vestre Viken HF
Overlege Ole Christian Olsen, Vestre Viken HF
Vestfold krets:
Overlege Trond Hugo Haukebøe, Sykehuset Vestfold HF
Overlege André Blaauw, Klinikk psykisk helse og rusbehandling
Overlege Carl-Erik Spjeldnes Tuv, Sykehuset i Vestfold HF
Telemark krets:
Overlege Arne Runde, Sykehuset Telemark Skien
Overlege Hanne Thürmer, Sykehuset Telemark Notodden
Overlege Tor Severinsen, Sykehuset Telemark Skien
Aust-Agder krets:
Overlege Egil Hagen, Sørlandet sykehus HF - Arendal
Overlege Geir Noraberg, Sørlandet sykehus HF - Arendal
Vest-Agder krets:
Overlege Hans-Thorwild Thomassen, Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk - Kristiansand
Overlege Jens J.F. Siemsglüss, Sørlandet sykehus Medisinsk klinikk - Flekkefjord
Overlege Magne Geir Bøe, Sørlandet sykehus Medisinsk klinikk - Kristiansand
Rogaland krets:
Overlege Alexander Seldal, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger
Overlege Jeanette S. Bjørke-Bertheussen, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger
Overlege Melissa A. E. A. Weibell, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger
Overlege Stein Arve Lund, Helse Fonna HF, Haugesund
Hordaland krets:
Overlege Geir Arne Sunde, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Overlege Aina Nærø Kristensen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Overlege (Per) Jesper Blomquist, Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen
Overlege Arne Exner Nakling, Betanien Somatiske senter sykehjem, Fyllingsdalen
Overlege Anne Cathrine Skaar, Anestesi Stord, Stord
Sogn og Fjordane krets:
Overlege Ola Arne Hjelle Helse Førde HF, Førde
Overlege Jens Ola Evjensvold, Helse Førde HF, Førde
Møre og Romsdal krets:
Overlege Kristen Rasmussen, Klinikk for anestesi - Ålesund
Overlege Andreas G. Kjerstad, Klinikk for psykisk helsevern- Ålesund
Overlege Ralph M. Herter, Klinikk for medisin - Kristiansund
Sør-Trøndelag krets:
Overlege Lindy Jarosch von Schweder, St. Olavs Hospital, Tiller
Overlege Stein Olav Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim
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Overlege Randulf H. Søberg, St. Olavs Hospital, Trondheim
Overlege Marit S. Ekeland, St. Olavs Hospital, Trondheim
Nord-Trøndelag krets:
Overlege Rolf Gunnar Larsen, Sykehuset Levanger
Overlege Mathis A. Heibert, Sykehuset Namsos
Nordland krets:
Overlege Anna Ulrika Larsson, Voksenpsykiatri VOP – Lofoten, Leknes
Overlege Klaus W. H. Becker, Helgelandssykehuset Mosjøen
Overlege David Nystad, UNN – Narvik sykehus
Troms krets:
Overlege Hanne M. Frøyshov, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Overlege Andreas Harald Kristensen, Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø
Overlege Stig Hegna, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad
Finnmark krets:
Avd.overlege Vibeke R. Danielsen, Klinikk Kirkenes
Overlege Christel Benedicte Eriksen, BUP Alta
Landsrådet fra 1.9.2017 – 31.12.2017.
Oslo krets:
Overlege Aasmund Bredeli, Nevrologisk avdeling – UUS, OUS
Overlege Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Overlege Lars Eilertsen, Diakonhjemmets sykehus
Overlege Anne Marit Wang Førland, Avdeling for kreftbehandling – UUS, OUS
Overlege Tor Einar Å. Calisch, Barnesenteret – UUS, OUS
Overlege Erik Høiskar, Anestesi-avdelingen – UUS, OUS
Akershus krets:
Overlege Toril A. K. Morken. Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Overlege Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Overlege Mads Oksum, Ortopedisk avdeling - Akershus universitetssykehus
Overlege Aage K. Huseby, Kvinneklinikken - Akershus universitetssykehus
Overlege Espen Eeg, BUP Nedre Romerike Ahus, Akershus universitetssykehus
Østfold krets:
Overlege Corinna Maintz, Anestesiavd., Sykehuset Østfold Kalnes
Kst.overlege Britt Fritzman, Kirurgisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes
Overlege Jonas Bjørdal, Ortopedisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes
Hedmark krets:
Overlege Fredrik Aaserud Eng, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar
Lege Hilde Gregussen, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar
Avd.overlege Jimmy Loekito, Sykehuset Innlandet Sanderud
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Oppland krets:
Overlege Stein-Helge Hansen Tingvoll, Avd. for nevrologi, Sykehuset Innlandet Divisjon
Lillehammer
Overlege Paul Olav Stadtler, Avd. for øre-nese-hals, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik
Overlege Saeed Moradi, Akutt- og korttidspsykiatri, Sykehuset Innlandet Divisjon Reinsvoll
Buskerud krets:
Valg ikke gjennomført innen 31.12.2017.
Vestfold krets:
Overlege Trond Hugo Haukebøe, Avdeling for anestesiologi, Sykehuset Vestfold HF
Overlege André Blaauw, Psyk.fylkesavdeling Tønsberg, Klinikk psykisk helse og
rusbehandling
Overlege Ellen Holtan Folkestad, Gyn.seksjonen – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF
Telemark krets:
Overlege Arne Runde, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark Skien
Overlege Hanne Thürmer, Med.avd. Notodden, Sykehuset Telemark
Overlege Tor Severinsen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien
Aust-Agder krets:
Overlege Cecilie Lunden Gundersen, Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal
Overlege Egil Hagen, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF - Arendal
Vest-Agder krets:
Overlege Hans-Thorwild Thomassen, Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand
Overlege Christian Stremme, Anestesiavdelingen, Sørlandet sykehus Flekkefjord
3. representant ikke valgt ennå.
Rogaland krets:
Overlege Alexander Seldal, Ortopedisk avdeling, Helse Stavanger HF
Lege Audun Osland Vik-Mo, Psykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF
Overlege Eva K. Schmidt, Medisinsk avdeling, Haugesund Helse Fonna
Overlege Marie Skontorp, Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Hordaland krets:
Overlege Aina Nærø Kristensen, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus,
Bergen
Overlege Kristin Sæle, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Overlege Anne Cathrine Skaar, Anestesi Stord
Overlege Anagha Prabhakar Parkar, Røntgenavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Overlege Dagfinn Lunde Markussen, Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus,
Bergen
Sogn og Fjordane krets:
Overlege Hans Jacob Westbye, Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde HF
Overlege Evy-Helen Helleseth, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde HF
Møre og Romsdal krets:
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Overlege Odd Frode Aasen, Medisinsk avdeling - Volda
Overlege Kristen Rasmussen, Klinikk for anestesi - Ålesund
Overlege Margaret K. Sævik Lode, Kvinneklinikken Ålesund
Sør-Trøndelag krets:
Overlege Lindy Jarosch von Schweder, Tiller DPS, St. Olavs Hospital
Overlege Stein Olav Samstad, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
Overlege Marit S. Ekeland, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital
Overlege Randulf H. Søberg, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital
Nord-Trøndelag krets:
Overlege Mathis A. Heibert, medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
Overlege Jens Olaf Kleinau, medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger
Nordland krets:
Overlege Anna Ulrika Larsson, Voksenpsykiatri VOP - Lofoten
Overlege Per Kristian Skorpen, Medisinsk avdeling - Vesterålen
Seksjonsoverlege Jan Ole Frantzen, Diagnostisk klinikk, UNN – Narvik sykehus
Troms krets:
Overlege Stig Hegna, ortopedisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad
Overlege Andreas Harald Kristensen, hjertemed.avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Overlege Solveig Nergård, Plastikk og håndkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset NordNorge Tromsø
Finnmark krets:
Overlege Arnt R. Johannessen, Finnmarkssykehuset – Hammerfest
Overlege Christel Benedicte Eriksen, Klinikk for psykisk helsevern og rus, BUP Alta
Kurskomitéen fra 1.1.2017– 31.8.2017.
Leder:
Jannicke Mellin-Olsen, overlege, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Medlem:
Odd Grenager, Akershus universitetssykehus HF.
Janne K. Bethuelsen, KTV Helse Vest.
Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus, Oslo (styrets representant)
Kurskomitéen fra 1.9.2017– 31.12.2017.
Leder:
Jannicke Mellin-Olsen, overlege, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Medlem:
Turid J. Thune, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Geir Arne Sunde, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Anne-Karin Rime, Sykehuset Kalnes Østfold (styrets representant)
Lederutvalget – komité for miniseminarer for ledere - fra 01.01.2017 -31.8.2017.
Medlemmer: Avd.overlege Siri Tau Ursin, Helse Stavanger HF
Seksjonsoverlege Vivvi Bjørnø, Sykehuset i Vestfold HF
Overlege Turid J. Thune, Helse Bergen HF, Haukeland (styrets representant)
Lederutvalget – komité for miniseminarer for ledere - fra 01.09.2017 -31.12.2017.
Medlemmer: Avd.overlege Siri Tau Ursin, Helse Stavanger HF
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Avd.overlege Rune Heggedal, Volda
Avd.sjef Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen
Overlege Ståle Clementsen, Akershus univ.sykehus (styrets representant)
Valgkomitéen fra 01.01.2017 – 31.8.2017.
Avdelingssjef Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus
Overlege Tom Guldhav, Helse Førde HF, Førde
Medisinsk sjef Helge Haarstad, St. Olavs Hospital HF,
Trondheim
Overlege Per K. Skorpen, Nordlandssykehuset HF, Stokmarknes
Valgkomitéen fra 01.09.2017 – 31.12.2017.
Avdelingssjef Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus
Seksjonsoverlege Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland
Medisinsk sjef Helge Haarstad, St. Olavs Hospital HF,
Trondheim
Overlege Anna Ulrika Larsson, Konsern-tillitsvalgt Helse Nord
Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.01.2017 – 31.12.2017.
Redaktør:
Arild Egge, Oslo universitetssykehus.
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus.
Jon Helle, Ofs leder.
Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder
Stipendkomitéen fra 01.01.2017 – 31.12.2017.
Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus.
Vivvi Bjørnø, Sykehuset Vestfold Tønsberg
Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes (styrets representant)
Medlemstall.
Foreningen hadde pr. 31.12.2017 - 9.952 medlemmer, samt 54 assosierte medlemmer. Pr.
31.12.2016 hadde foreningen 9.599 medlemmer.
Styremøter/fellesmøter.
Det er i 2017 avholdt 12 styremøter, 2 av disse har vært kombinert med arbeidsmøter.
Styret har behandlet 337 saker. Utover saker til beslutning, har styret også i denne perioden
brukt mye tid på møtene til informasjonsutveksling og diskusjon om utviklingen innen
helseforetakssektoren generelt og forhandlingssituasjonen spesielt. Arbeid med høringer har
vært en vesentlig del av styrets arbeid. Styret har fordelt ansvaret for kontakt med lokale
tillitsvalgte seg imellom. I tillegg er det på styremøtene referert og drøftet saker som berører
foreningens arbeidsområde og som er sendt styrene til orientering eller som er tatt opp av
styremedlemmene. På denne måten har styrene kunnet ta initiativ i saker som berører
overlegene og spesialisthelsetjenesten.
Det har vært avholdt fellesmøter med Ylf og PSL i perioden.
Landsrådsmøter.
Det ble avholdt ordinært landsrådsmøte 26. april 2018 på Scandic Park Sandefjord.
Landsrådet ble videre samlet til møte i tilknytning til Legeforeningens landsstyremøte på
Scandic Parken Ålesund, Oslo, 29.5 – 1.6.2017.
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Landsrådet var også samlet til ekstraordinært møte i forbindelse med forhandlingene i
Spekter-området, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, 24.3.2017 og 7.11.2017.
Medlemsmøter.
Det har vært avholdt medlemsmøter 6.6.2017 Levanger, 7.6.2017 Namsos, 29.11.2017 St.
Olavs Hospital og 6.12.2017 i Levanger.
Representasjon
Den norske legeforenings sentralstyre 1.1.2017 – 31.8.2017:
Jon Helle var valgt som visepresident i Den norske legeforening.
Christian Grimsgaard var valgt som sentralstyremedlem i Den norske legeforening.
Den norske legeforenings sentralstyre 1.9.2017 – 31.12.2017:
Jon Helle og Anne-Karin Rime er for inneværende periode valgt som sentralstyremedlemmer
i Den norske legeforening.
Den norske legeforenings landsstyre fra 01.01.2017-31.8.2017.
Ulla Dorte Mathisen, Tromsø
Turid J. Thune, Bergen
Albert Bolstad, Oslo
Anne-Karin Rime, Fredrikstad
Janne K. Bethuelsen, Stavanger
Kjetil A.H. Karlsen, Trondheim
Hanne Frøyshov, Harstad
Anne Marit Wang Førland, Oslo
Arne Laudal Refsum, Oslo
Jannicke Mellin-Olsen, Bærum
Vararepresentanter til landsstyret fra 01.01.2017- 31.8.2017.
1.
Alexander Seldal, Helse Stavanger
2.
Ellen E. Schaanning, Sunnaas HF
3.
Arnt R. Johannessen, Finnmarksykehuset HF
4.
Ole Fredrik Lund, Sykehuset Østfold HF
5.
Anne Cathrine Skaar, Helse Fonna HF
Den norske legeforenings landsstyre fra 01.09.2017-31.12.2017.
Christian Grimsgaard, Oslo
Ulla Dorte Mathisen, Tromsø
Kjetil A.H. Karlsen, Trondheim
Ståle Clementsen, Lørenskog
Geir Arne Sunde, Bergen
Jannicke Mellin-Olsen, Bærum
Alexander Seldal, Stavanger
Vivvi Bakkeheim, Trondheim
Odd Grenager, Fredrikstad
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Aasmund Bredeli, Oslo
Vararepresentanter til landsstyret fra 01.09.2017- 31.12.2017.
Vararepresentanter var ikke valgt innen periodens utløp.
Geografiske representanter til landsstyret 01.01.-31.8.2017.
Helse Sør-Øst – 9 representanter:
 Aasmund Bredeli, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
 Per Drottning, Lovisenberg Diakonale sykehus.
 Arne Runde, Sykehuset Telemark
 Tom Henri Hansen, Vestre Viken
 Trond Hugo Haukebø, Sykehuset i Vestfold
 Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset Østfold
 Hans Torwild Thommassen, Sørlandet sykehus Kristiansand
 Britt Fritzman, Sykehuset Østfold
 Torill Morken, Vestre Viken, Bærum
Vararepresentanter Helse Sør-Øst:
1. Harald Bergan, Vestre Viken, Drammen
2. Heidi Øyen Flemmen, Sykehuset Telemark
3. Jens Christian Laursen, Sykehuset Innlandet, Gjøvik
4. Per Christensen, Sykehuset Innlandet, Elverum
Helse Vest – 3 representanter:
 Aina Nærø Kristensen, HUS
 Ola Arne Hjelle, Helse Førde.
 Geir Arne Sunde, HUS
Vararepresentanter – Helse Vest:
1. Arne Exner Nakling, Hospitalet Betanien, Bergen
2. Jens Ola Evjensvold, Førde
Helse Midt-Norge – 3 representanter:
 Stein Samstad, Trondheim
 Marit S. Ekeland, Trondheim
 Kristen Rasmussen, Ålesund
Vararepresentanter Helse Midt-Norge:
1. Mathis Heibert, Namsos
2. Andreas G. Kjerstad, Ålesund
3. Jens Olaf Kleinau, Levanger
4. Rolf Gunnar Larsen, Levanger
5. Ralph Herter, Kristiansund
Helse Nord – 2 representanter:
 Ulrika Larsson, Helse Nord
 Christel Eriksen, BUP Alta
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Vararepresentanter Helse Nord:
1. Per Kristian Skorpen, NLSH Vesterålen
2. David Nystad, UNN Narvik
3. Klaus Becker, Helgelandssykehuset, Mosjøen
4. Benjamin Storm, NLSH Bodø
Geografiske representanter til landsstyret 01.09.-31.12.2017.
Helse Sør-Øst – 8 representanter:









Per Drottning, Lovisenberg Diakonale sykehus.
Arne Runde, Sykehuset Telemark
Jonas Bjørdal, Sykehuset Østfold Kalnes
Anne Marit Wang Førland, OUS
Toril Morken, Vestre Viken
Fredrik Eng, Sykehuset Innlandet Elverum
Cecilie Lunden Gundersen, Sykehuset Sørlandet Arendal.
Gry T. Dahl, Diakonhjemmets sykehus, Oslo

Vararepresentanter Helse Sør-Øst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ellen Folkestad, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Hans Torwild Thomassen, Sørlandet sykehus Kristiansand
Harald Bergan, Vestre Viken, Drammen
Tor Einar Calisch, OUS
Erik Høiskar, OUS
Saeed Moradi, Sykehuset Innlandet Reinsvoll
Susanne Hernes, Sykehuset Sørlandet Arendal
Corinne Maintz, Sykehuset Østfold Kalnes
Vibeke Lie, Sykehuset Telemark Porsgrunn

Helse Vest – 3 representanter:
 Aina Nærø Kristensen, Helse Bergen Haukeland
 Evy-Helen Helleseth, Helse Førde.
 Anne Cathrine Skaar, Helse Fonna
Vararepresentanter – Helse Vest:
1. Audun Osland Vik-Mo, Helse Stavanger
2. Kristin Sæle, Helse Bergen
3. Anagha Prabhakar Parkar, Haraldsplass Diakonale sjukehus
Helse Midt-Norge – 3 representanter:




Marit S. Ekeland, St. Olavs Hospital, Trondheim
John Kristian Høye, Sykehuset Ålesund
Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger
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Vararepresentanter Helse Midt-Norge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristen Rasmussen, Ålesund
Odd Frode Aasen, Volda
Mathis A. Heibert, Namsos
Sylvi Norang Haugnes, Levanger
Trond Viset, St. Olavs Hospital
Stein Samstad, St. Olavs Hospital

Helse Nord – 2 representanter:



Christel Eriksen, BUP Alta
Per Kristian Skorpen, NLSH Vesterålen

Vararepresentanter Helse Nord:
1. Kay Müller, UNN Tromsø
2. Jan Ole Frantzen, UNN Narvik
Den norske legeforenings tariffutvalg for næringsdrivende og normaltariff fra 1.1.201731.12.2017
Observatør: Jon Helle oppnevnt fra 17.10.2017.
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 1.1.2017 – 31.8.2017.
Jon Helle og Christian Grimsgaard.
Vara: Turid J. Thune og Kjetil A.H. Karlsen
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 1.9.2017 – 31.12.2017.
Jon Helle og Anne-Karin Rime.
Vara: Christian Grimsgaard og Kjetil A.H. Karlsen
Forhandlingsutvalg Stat fra 01.01.2017 – 31.8.2017.
Jon Helle.
Vara: Anne-Karin Rime
Forhandlingsutvalg Stat fra 01.09.2017 – 31.12.2017.
Anne-Karin Rime
Vara: Ståle Clementsen
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.01.-31.8.2017.
Jon Helle.
Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.
Vara: Cristina Spada, Lillehammer og Per Jesper Blomquist, Haraldsplass Diakonale sykehus
AS, Bergen.
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.09.-31.12.2017.
Jon Helle.
Gry Torsæter Dahl, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.
Vara: Ikke oppnevnt.
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Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune fra 01.01.-31.12.2017.
Of bruker representantene fra Oslo legeforening som kontaktpersoner.
Styremedlemmenes øvrige verv i råd og utvalg i Den norske legeforening /
Akademikerne fra 01.01.2017-31.8.2017.
Jon Helle er medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-området.
Jon Helle er varamedlem til styret i Akademikerne (for Tor Levin Hofgaard).
Ulla Dorte Mathisen er styremedlem i Troms legeforening.
Styremedlemmenes øvrige verv i råd og utvalg i Den norske legeforening /
Akademikerne fra 01.09.2017-31.12.2017.
Jon Helle er medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-området.
Jon Helle er varamedlem til styret i Akademikerne (for Tor Levin Hofgaard).
Ulla Dorte Mathisen er styremedlem i Troms legeforening.
Ståle Clementsen er styremedlem i Akershus legeforening.
Janne K. Bethuelsen er varamedlem i styret i Rogaland legeforening.
Ansatterepresentanter i RHF styrene.
Terje Bjørn Keyn (til 15.3.2017), Christian Grimsgaard (fra 15.3.2017) ansattes
representant i styret for RHF Sør-Øst, Tom Guldhav i RHF Vest, Randulf Søberg (til
15.3.2017), Lindy Jarosch von Schweder (fra 15.3.2017) i RHF Midt og Fredrik Sund,
RHF Nord.
Regionsutvalg.
Janne K. Bethuelsen er leder av regionsutvalg Vest, Lindy Jarosch von Schweder er medlem i
regionsutvalg Midt, Arnt Johannessen er medlem i regionsutvalg Nord og Tor Severinsen er
leder av regionsutvalg i Helse Sør-Øst.
Konserntillitsvalgte.
Terje Bjørn Keyn (til 31.8.2017), Christian Grimsgaard (fra 1.9.2017) Helse Sør-Øst,
Janne K. Bethuelsen, Vest, Randulf Søberg (til 31.8.2017), Midt, Ulrika Larsson, Nord.

Annen representasjon.
Jon Helle er Dnlfs representant i Sektorstyret helse i Standard Norge for Dnlf.
Jon Helle er medlem av Dnlfs fondsutvalg for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Arne Laudal Refsum er medlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2019.
Arne Laudal Refsum er styremedlem SOP 1.1.2016 – 31.12.2019
Arne Laudal Refsum er styremedlem i Christiania Torg.
Lindy Jarosch von Schweder er leder av Sør-Trøndelag legeforening.
Erna-Gunn Moen er medlem av Dnlfs desisorutvalg til 31.8.2019.
Fridtjof Riddervold er leder av rettshjelputvalget – til 31.12.2018.
Turid J. Thune er varamedlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2019.
Jon Helle og Anne-Karin Rime er medlemmer av Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet – til 31.12.2020.
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Helge Haarstad er medlem i Fondsutvalget utdanningsfond I.
Helge Haarstad er på vegne av Dnlf varamedlem i styringsgruppen for "Norm for
informasjonssikkerhet i helsesektoren.
Siri Tau Ursin er leder av utdanningsfond III – til 31.12.2020
Asbjørn Årøen er medlem av Legeforeningens forskningsutvalg 2014-2018.
Ingrid Castberg og Roar Dyrkorn er medlemmer i Legeforeningens og LMIs råd
for legemiddelinformasjon 1.1.2014-1.4.2017.
Petter Hurlen er medlem i Dnlfs IT-utvalg.
Hurlen er for perioden 2017-2019 fast medlem i IT-utvalget fra Normen.
Pål Brekke er medlem i Dnlfs IT-utvalg 2017-2019.
J. Arve Kristiansen er medlem i Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis 2016-2018.
Odd Grenager er varamedlem til Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis 2016-2018.
Brynjulf Ystgaard er medlem i referansegruppen for nasjonalt system for innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten.
Ellen Økland Blinkenberg og Siri Hagen Brelin er medlemmer i Rådet for legeetikk – til
31.12.2017.
Ellen Tveter Deilkås er medlem i Utvalg for kvalitet- og pasientsikkerhet – til 31.8.2019
Ellen Tveter Deilkås er varamedlem i Fond for kvalitet og pasientsikkerhet – til 31.12.2020.
Roar Dyrkorn og Ingrid Castberg er medlemmer av Dnlf og LMIs råd for
legemiddelinformasjon – til 31.12.2018.
Arnt R. Johannessen, Finnmarkssykehuset – Hammerfest er styremedlem i Finnmark
legeforening.
Representasjonsoppgaver i 2017.
Norge var arrangør av Nordöl –møtet 2017 som ble arrangert i Longyearbyen, Svalbard 20.21. april.
Jon Helle, Christian Grimsgaard, Janne K. Bethuelsen, Albert Bolstad, Jørgen Hiim Stålhane
og Edith Stenberg deltok fra Norge.
AEMH-møtet 2017 ble arrangert i Luxembourg, 4-6. mai 2017.
Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen, Jan Eikeland og Edith Stenberg deltok fra Norge.
Jon Helle deltok på CPME-møtet i Vilnius 6. – 9. april 2017.
Jon Helle representerte Of på Sør-Trøndelag legeforenings 175-års jubileum 17.11.2017.
Ofs leder har i funksjonen som visepresident og sentralstyremedlem deltatt i ulike
sammenhenger.
16.-18.8.2017: Arendalsuka.
2.-5.10.2017: Arbeidsretten (Jon Helle, Anne-Karin Rime, Jan Eikeland).
12.10.17: Statsbudsjettet.
18.10.17: Akademikerne 20 år.
25.10.17: Akademikerne 20 år – jubileumskonferansen.
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Øvrige aktiviteter:
Jon Helle og Christian Grimsgaard er medlemmer i arbeidsgruppen i Styring, organisering og
ledelsesprosjektet av spesialisthelsetjenesten - SOL-prosjektet .
Jon Helle er medlem i beredskapsgruppe spesialistutdanning
Jon Helle er medlem i valgkomité for Rådet for legeetikk
Jon Helle har ledet arbeidsgruppen som arbeidet for styrking av den fagmedisinske aksen i
Legeforeningen.
Jon Helle har ledet arbeidsgruppen som har sett på ordningen med Regionutvalg.
Jon Helle har sittet i arbeidsgruppen for sentralstyrets satsingsområde 3, "Styrket
medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten".
Jon Helle har sittet i juryen for Akademikerne-prisen.
Jon Helle har sittet i juryen for Legeforeningens lederpris.
Christian Grimsgaard er leder i prosjektgruppe for evaluering av Legeforeningens
rettshjelpstilbud til medlemmene.
Jon Helle og/eller Christian Grimsgaard har vært forelesere / hatt innlegg på en rekke
møter/konferanser/seminar /årsmøter.
Rikslønnsnemnd 13.2.2017.
Helsepolitisk seminar i Helse Midt-Norge 2.3.2017 (Stjørdal)
NMFs årsmøte 24.3.2017
Kurs for styremedlemmer / KTV 31.3.2017
Forhandlinger om ny Hovedavtale 14.12.2017
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1. Innledning
2017 var et spesielt år for både Of og Legeforeningen, der svært mye tid og ressurser ble brukt på
oppfølgingsarbeid etter tarifftvisten med Spekter i forbindelse med hovedoppgjøret i 2016. Of var
tungt involvert både i forberedelsene til Rikslønnsnemndas behandling av tvisten i februar 2017, og
deretter i forberedelsene til hovedforhandlingene for Arbeidsretten i oktober 2017. I sistnevnte
instans fikk Akademikerne Helse/Legeforeningen medhold i at Rikslønnsnemnda manglet
kompetanse til å videreføre de tariffavtalte unntakene fra arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser, uten samtykke fra Legeforeningen. Seieren i Arbeidsretten la grunnlaget
for at Legeforeningen gjennom ytterligere forhandlinger rundt årsskiftet 2017-2018 omsider kom til
enighet med Spekter om en ny tariffavtale for helseforetakene i område 10.
Med dette som bakteppe vil det i det følgende bli redegjort nærmere for det arbeidet Of har utført i
2017.

2. Styrets fokusområder
Styret i Of følger, og arbeider i tråd med, det til enhver tid gjeldende «Prinsipp- og arbeidsprogram»,
som blir vedtatt av Ofs landsråd. De siste årene har imidlertid styret i Of valgt å fokusere på noen
utvalgte hovedtemaer. Temaene er store og viktige for medlemmene, men også for en god
spesialisthelsetjeneste for pasientene.

2.1.

Fokusområder 2015 – 2017

Styrets fokusområder for perioden fra 2015 frem til og med august 2017 var formulert slik:
Oppfølging av sykehusplanlegging i Norge
Regjeringens forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan ble lagt fram høsten 2015 og ble behandlet i
Stortinget i 2016. Of var tidlig ute med initiativ til en slik plan fra overordnet politisk nivå, og vi
ønsker å følge dette arbeidet tett videre. Sykehusene og de regionale helseforetakene er nå i gang
med å utarbeide utviklingsplaner. Disse skal danne grunnlag for den neste versjonen av Nasjonal
helse- og sykehusplan. Of ønsker å bidra med innspill for å sikre et best mulig planverk, med
kapasitetsanalyser og konkrete tiltak for å sette tjenesten i stand til å ivareta oppgavene fremover.
Både bredde, nærhet og spisskompetanse må sikres. Sentraliseringen skal ikke være større enn den
må være, og mulighetsrommet for desentralisering må utnyttes bedre.
Arbeidsmiljø i sykehus
Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. I mange
sykehus er arbeidspresset for stort og innflytelse over egen arbeidsdag for liten. Høy beleggsprosent,
korte liggetider for pasientene, dårlig fungerende IKT-systemer og for lite fokus på kvalitet og
verdiskapning for pasientene skaper stress, frustrasjon og for dårlig trivsel.
Leger motiveres av å kunne gjøre en best mulig jobb for pasientene, og vi krever bedre
tilrettelegging. Vi trenger bedre organisering, hensiktsmessige tjenesteplaner, god livsfasepolitikk og
et nært samarbeid mellom ledelse og ansatte for å finne de beste løsninger for pasientene og for god
drift. Det ligger et stort uforløst potensial i større innflytelse for ansatte.
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Faglig utvikling
Den faglige leveransen til pasientene skal ha høy kvalitet og må utvikles kontinuerlig. Vi trenger
raskere implementering av nye behandlingsmetoder og bruk av nytt utstyr og bedre medikamenter.
Forbedringsarbeid må bli en andel av alle ansattes arbeid, og ledere må i større grad etterspørre og
legge til rette for god og sikker kvalitet. Spesialistutdanningen må ha nødvendig kvalitet og kapasitet,
og overleger må ha både tid og finansiering for etterutdanning.
Evaluering av foretaksmodellen og alternativer framover
Økonomi vektes altfor mye i styring og ledelse av spesialisthelsetjenesten på bekostning av det
helsefaglige. Det er for mye styring og topptung ledelse. Pasientnære ledere har for liten myndighet,
og de ansattes erfaringer og forslag til forbedringer er for lavt verdsatt. Krav til lojalitet og
mangelfullt rom for nødvendig kritikk, skaper inntrykk av at modellen har utviklet seg i en mer
topptung retning enn hensikten var. Det er for liten reell oppmerksomhet på hva som er best for
pasientene. De ansattes innflytelse og medvirkning blir for ofte symbolsk. Finansieringsmodellen for
nye bygg setter effektiviseringskrav der innsparing synes å få høyere vekt enn hensynet til
pasientbehandlingen.
Of ønsker å ta prosessen videre, fra kritikk til konstruktive innspill til forbedring av modellen eller
alternativer. Til dette har vi alliert oss med flere foreningsledd i Legeforeningen og vil også bruke
ekstern spisskompetanse.
Skolering av medlemmer som sitter i RHF- og HF-styrer og andre sentrale organer
En del av våre medlemmer sitter i ansvarsfulle posisjoner i styrer og har behov for kunnskap og
verktøy når de skal bidra i utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Of ønsker å bidra til opplæring som
utfyller den man får andre steder.

2.2.

Fokusområder 2017-2019

I forbindelse med valg av nytt Of-styre fra september 2017 ble fokusområdene revidert. Her gis en
presentasjon av styrets fokusområder for perioden 2017-2019:
En bedre arbeidshverdag – organisering i spesialisthelsetjenesten.
Det siste tiåret er legebemanningen i sykehusene kraftig styrket. Likevel opplever kolleger flest at
hverdagen er mer hektisk enn tidligere. Hvilke tidstyver opplever vi i det daglige? Hvordan kan
kvalitet og utdanning i sykehusene ivaretas på en bedre måte? Hvilke tiltak kan vi utforme og foreslå
for å få en bedre arbeidshverdag? Hvordan kan sykehusene få tilstrekkelige ressurser til helt
nødvendige investeringer i bygg og utstyr for å drive godt og effektivt? På hvilken måte kan
spesialisthelsetjenesten organiseres mer hensiktsmessig?
Implementering av ny spesialistutdanning
Endring i utdanningsforløpene vil medføre en annen rollefordeling i sykehusene. Hvordan vil dette
påvirke organiseringen av overlegenes arbeidshverdag? Hvilke tiltak må på plass for å sikre
tilstrekkelig tid og ressurser til å ivareta utdanningsaspektet inklusive veiledning på en god måte?
Styrke tillitsvalgtarbeidet
Tillitsvalgte skal bidra i omstillingsprosesser og utvikling av virksomhetene. Hvordan kan vi bidra til å
understøtte tillitsvalgtes arbeid? Har de god nok tilgang til nødvendig støtte? Bør vi etablere
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nærmere kontakt på tvers av sykehusene? Bør koplingen opp mot sentralforeningen og våre mest
sentrale tillitsvalgte styrkes? Har vi fått på plass gode rutiner og samarbeidsformer?
Forskning
Blir klinisk forskning en salderingspost i en presset sykehusøkonomi? Legger arbeidshverdagen og
permisjonsordninger til rette for klinisk forskning i sykehusene?
Ledelse
Legeledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav stilt fra ledelsen i
virksomhetene. Har det blitt en tøffere hverdag? Har lederne det handlingsrommet og de ressursene
de trenger for å ivareta oppgavene og utvikle pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og sterk
stedlig ledelse til det beste for ansatte og pasienter?

3. Ofs prosjekter 2017
Of har i 2017 satt i gang flere prosjekter. Disse prosjektene faller i stor grad innenfor de ovennevnte
fokusområdene.

3.1 Miniseminarer for ledere
Of startet opp sitt tilbud til legeledere høsten 2015. Seminarene skal være en felles faglig plattform
og møteplass for ledere, hvor deltagerne også gis tid til «nettverking» og diskusjon med
lederkolleger. Dette er enkeltstående seminarer med utvalgte aktuelle tema, og det er derfor ikke
nødvendig å være tilstede på alle.
Tilbudet gjelder Ofs medlemmer og retter seg primært mot ledere i sykehus som har personal-, driftog økonomiansvar. Alle sesjonene starter kl. 13.00 med lunsj og mingling. Deretter er det foredrag
fra kl. 14.00 – 18.00. Seminarene er lagt opp slik at det er en god pause underveis i foredragene slik
at deltagerne får tid til spørsmål og erfaringsutveksling.
I 2017 ble det avholdt i alt 3 seminarer, alle i Oslo. Les mer om dette under punkt 7 "Arrangementer".

3.2 Prosjekt bistand og opplæring til ansattrepresentanter og
konserntillitsvalgte
Etter oppfordring fra Of arrangerte Legeforeningen kurs for avtroppende og påtroppende
ansattrepresentanter 31. mars 2017 i Legenes Hus. Dnlf var ansvarlig, men etter innspill fra Ofs styre
til programmet. De konserntillitsvalgte var også invitert til dette kurset.

4. Høringsarbeid
Styret i Of bruker mye tid på å skrive høringsuttalelser på vegne av foreningen. Styrets leder fordeler
høringer til ett eller flere styremedlemmer, eventuelt i samarbeid med Ofs juridiske rådgivere. Den
som er ansvarlig for høringen utarbeider utkast til svar som deretter drøftes i styremøte og eventuelt
per e-post ved behov. Of har i 2017 avgitt 29 høringsuttalelser til Legeforeningen. Of opplever å få
mange gode tilbakemeldinger på de høringsuttalelser foreningen avgir. Uttalelsene får tidvis også
positiv oppmerksomhet i media, og bidrar til å skape debatt om viktige tema.
Alle Ofs høringsuttalelser ligger publisert på Ofs nettsider. Blant særlig viktige høringer i 2017 kan
nevnes:
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1. Høring- NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør
statens eierskap innrettes framover?
Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte "NOU 2016: 25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?" til Helse- og
omsorgsministeren 1. desember 2016. Helse- og omsorgsdepartementet sendte deretter
utredningen på høring. Of innga i den forbindelse et omfattende høringssvar.
Of bemerket innledningsvis i høringsuttalelsen at innretningen av statens eierskap er av stor
betydning for spesialisthelsetjenesten, og at det etter 14 år med foretaksorganisering derfor er
betimelig å gjøre en gjennomgang av historikk og erfaringer, og vurdere endringer i innretningen. Of
påpekte at det av den grunn var uheldig at Kvinnslandsutvalgets mandat ikke hadde åpnet for
vurdering av en ren forvaltningsmodell.
Videre påpekte Of at våre medlemmer opplever at faglige hensyn vektlegges i stadig mindre grad, og
at økonomihensyn har blitt dominerende i de øvre styringsnivåene, samt at manglende stedlig
ledelse og lange lederlinjer er uhensiktsmessig. Of uttalte at forholdene henger sammen med den
overordnede organiseringen av tjenestene, og sammenslåing til store foretaksenheter.
Of viste også til at FAFO i 2012 gjennomførte en undersøkelse av sykehuslederes erfaringer med
foretaksreformen, der kun 2 % av lederne på avdelings- og seksjonsnivå sa seg helt enig i påstanden
”Alt i alt vil jeg si at helseforetaksreformen har vært vellykket". I tillegg viste Of til andre
undersøkelser som underbygger at organisasjonsendringene etter foretaksreformen ikke har lagt
godt nok til rette for pasientrettet arbeid.
Overordnet påpekte Of at 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. Of anførte derfor i sin
høringsuttalelse at begge hensyn peker i samme retning: mot en styrking av autonomien i
sykehusene, og mot å legge til rette for at flere sykehus organiseres som selvstendige enheter.
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.
I tråd med dette gikk Of i sin høringsuttalelse inn for at en fremtidig organisering også bygger på en
regionløsning. Etter Ofs syn bør antallet regioner tilpasses den underliggende sykehusstrukturen.
Med flere selvstendige sykehus bør det imidlertid følge en økning av antallet regioner. Of anbefalte
at det gjøres en oppdeling av Helse Sør-Øst i tre eller flere selvstendige regioner, med Oslo som en
egen region.
Oppsummert anbefalte Of at innretningen av statens eierskap utvikles ved at man viderefører et
regionalt prinsipp, men at antallet regioner økes. I tilknytning til dette påpekte Of også at en
reorganisering med flere regioner vil styrke behovet for en mekanisme for nasjonal koordinering.
Dette kan etter Ofs oppfatning skje ved at flere oppgaver tillegges et direktorat, eller ved at
samarbeidet mellom regionene utvikles og formaliseres.
Avslutningsvis i høringsuttalelsen understreket Of at foreningen anså Kvinnslandsutvalgets forslag
om å fjerne styrene på sykehusnivå som et helt uegnet tiltak. Etter Ofs syn burde styrene på
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sykehusnivå videreføres under en fortsatt foretaksorganisering. Videre burde styrenes faglige
kompetanse styrkes, blant annet ved at det sitter representanter fra primærhelsetjenesten i
sykehusstyrene.
2. Høring - Rapport om seniorer i arbeidslivet
I februar 2017 sendte Arbeids- og sosialdepartementet rapporten «Seniorer og arbeidslivet –
aldersgrenser og tilpasninger» på høring. Rapporten var utarbeidet av et partssammensatt utvalg,
som hadde hatt i mandat å vurdere spørsmål knyttet til blant annet aldersgrensen for
oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet.
Of påpekte i foreningens høringsuttalelse at det må være en målsetning at flere eldre blir motiverte
for og får lov til å stå lenger i arbeid. I tillegg til lengre ferie og mulighet til å jobbe redusert, ble også
retten til kompetanseheving trukket frem av Of som et spesielt viktig tiltak.
Videre påpekte Of at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år så sent som i 2015,
og at det derfor er for tidlig å si om den burde heves ytterligere eller fjernes fullstendig. Blant annet
er det forsket for lite på arbeidstakere over 70 år, og hvordan denne gruppen takler arbeidslivet. Of
påpekte også at det i mange virksomheter er bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år, slik at lovens
aldersgrense på 72 derfor ikke er reell for mange.
I tilknytning til rapportens drøftelse av den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år, gikk Of inn
for å beholde denne. Samtidig uttrykte Of at foreningen kan støtte en regelendring som innebærer at
uttaket av den ekstra ferieuken må varsles med noe lengre frist enn etter dagens regelverk.
Utover dette gikk Of inn for å beholde regelverket om lengre oppsigelsesfrist for ansatte med høy
alder og lang ansiennitet, samt retten til å jobbe redusert etter fylte 62 år. Samtidig uttalte Of at
dagens regelverk for rett til sykepenger bør endres, slik at også arbeidstakere over 70 år har krav på
sykepenger i en begrenset periode. Etter dagens regelverk har ikke de over 70 krav på sykepenger
overhodet, og ansatte mellom 67 og 70 år har kun en avgrenset rett til sykepenger.
3. Høring - rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til
helsedata
Helsedatautvalget ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.05.2016. Utvalget skulle
utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata. Rapporten fra utvalget kom
høsten 2017. Her ble det pekt på at det er igangsatt mye bra arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata
enklere og sikrere, og at det er viktig at dette arbeidet fullføres så raskt som mulig. Utvalget viste
imidlertid også til at grunnleggende utfordringer vil bestå, og at det er behov for mer radikale grep
hvis man reelt sett skal oppnå en bedre utnyttelse av norske helsedata.
I sin høringsuttalelse understreket Of betydningen av tilgangen til og anvendelsen av helsedata i
pasientbehandlingen, og at helsedata er en grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert politikkog tjenesteutvikling. Det ble også påpekt at helsedatakvaliteten i Norge gjennomgående er god, og
derfor et godt grunnlag for å nyttiggjøre data til gode analyser.
Samtidig anførte Of at enkel og god tilgang til helsedata i mange sammenhenger også vil kunne stå i
et motsetningsforhold til pasientens interesser, og at grundige drøftinger og vurderinger av dette
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motsetningsforholdet må danne basis for eventuelle endringsforslag. Utvalget som var satt til å gjøre
disse vurderingene hadde bred representasjon fra «brukerne» av helsedata, men representasjonen
fra brukere av helsetjenesten og fra helsepersonellet som i møtet med pasienten innhenter
helsedata, var derimot svak. Dette ble av Of trukket frem som en svakhet ved arbeidet som ledet til
rapporten fra utvalget. I høringsuttalelsen fremhevet også Of at gjennomføring av tilrådningene i
rapporten vil kunne bidra til svekket personvern for brukerne av helsetjenesten, og svekke
befolkningens tillit til at fortrolige opplysninger forvaltes i tråd med forutsetningene de ble gitt
under.
Når det gjaldt utvalgets ulike anbefalinger, gikk Of blant annet imot forslaget om å avvikle dagens
ordning med forhåndsgodkjenning fra REK og Datatilsynet. Of anså ikke utvalgets forslag om
bedriftsintern egenkontroll som en egnet mekanisme for å sikre personvernet og at etiske hensyn blir
ivaretatt. I stedet uttalte Of at det bør gjøres nødvendige tilpasninger og klargjøringer i dagens
regelverk slik at forhåndsgodkjenningen fra REK og Datatilsynet blir enklere.
Til forslaget om å etablere en nasjonal tjeneste som ivaretar alle forvaltningsoppgaver for å kunne
tilgjengeliggjøring helsedata for forsvarlig sekundærbruk til alle legitime formål, uttalte Of at
foreningen ser det som hensiktsmessig å få til en bedre samordning og tilrettelegging ved søknad og
utlevering av helsedata. Den i rapporten skisserte løsningen med en sentral tilgangsforvalter kunne
etter Ofs oppfatning være hensiktsmessig, forutsatt at tilstrekkelige ressurser blir satt inn i arbeidet.
Dette samme gjaldt forslaget i rapporten om å etablere en helsedataplattform.
5. Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene
Høringen gjaldt arbeidet med endringen av spesialitetsstrukturen. Forslagene til læringsmål for den
enkelte spesialitet, inndelt i hovedmål og delmål, er i sin helhet utformet av spesialitetskomiteene i
hver spesialitet i samarbeid med sekretariatet i Legeforeningen.
Ofs høringssvar var i utgangspunktet et svar til de ulike høringssvarene fra de fagmedisinske
foreninger når det gjaldt de spesifikke læringsmålene til hver spesialitet. Of påpekte i sitt høringssvar
at det på et overordnet nivå virket svært ambisiøst å legge så mye veiledning og ansvar ut til
overlegene innenfor dagens rammer, slik som det i forslagene var lagt opp til. Of viste til at lite er
avklart i forhold til veilederkurs og om alle overleger kan pålegges å være veiledere eller om dette
skal være en spesialfunksjon. Det var heller ikke beskrevet i forslagene hvordan en kan tenke seg å
evaluere veilederne, slik at LIS-legene får best mulig utdanning.
6. Høring – NOU 2016-13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
I 2016 sendte Arbeids- og sosialdepartementet "NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet" på
høring. Samvittighetsutvalget ble oppnevnt i 2015, og bedt om å utrede forhold rundt arbeidstakeres
og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver.
I sin rapport la utvalget særlig vekt på etiske og praktiske forhold. Det ble ikke foreslått konkrete
lovendringer, men gitt råd om hvordan det praktisk kan legges til rette for at den enkelte kan utføre
sitt arbeid på en måte som er i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som det tas
tilstrekkelig hensyn til berørte parter som arbeidsgiver, kollegaer, kunder og pasienter. I dag er det
adgang til reservasjon ved utførelse av abort, forskning på fostervev og rituell omskjæring. Utvalget
anbefalte å beholde lovreguleringen for utførelse av abort. For forskning på fostervev anbefalte
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utvalget at lovreguleringen tas opp til ny vurdering. Deler av utvalget anbefalte også at det gjøres en
ny vurdering av omskjæring, med formål å vurdere å oppheve lovens reservasjonsadgang til fordel
for lokale vurderinger på de aktuelle sykehusene. Utvalget poengterte at det i fremtiden bør gis en
reservasjonsrett av samme karakter som den som i dag finnes i abortloven, dersom aktiv dødshjelp
vedtas som en lovbestemt rettighet.
Videre frarådet utvalget en generell lovfesting av reservasjonsrett i arbeidslivet og anbefalte at
lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger kun brukes unntaksvis. Når aktuelle og
spesielt kontroversielle felt skal lovreguleres i framtiden, anbefalte utvalget at lovgiver samtidig
foretar en avveining av de ulike hensynene for og imot reservasjon i det konkrete tilfellet, med
utgangspunkt i utvalgets tre hovedkriterier: 1) arbeidstakers grad av overbevisning, 2) hvorvidt
tredjepart rammes og 3) om reservasjon er gjennomførbart i praksis. Dersom alle kriteriene er
oppfylt, mente utvalget det bør legges til rette for reservasjon.
Of støttet i sin høringsuttalelse hovedlinjene i utvalgets tilrådninger. Det ble vist til at debatten i
Norge om reservasjonsmulighet viser utfordringen med å få til konstruktiv dialog når begge sider har
en sterk overbevisning og hvor interesser blir satt opp mot hverandre. For stor grad av rettsliggjøring
bør derfor unngås, og politiske, pragmatiske løsninger vil være å foretrekke. Of mente derfor at
reservasjonsrett i arbeidslivet neppe er egnet for en generell lovregulering.
Videre støttet Of anbefalingen om at det vurderes konkret når nye plikter/rettigheter av særlig
kontroversiell art innføres. Of var enig med utvalget i at det bør gis en reservasjonsrett av samme
karakter som den som i dag finnes i abortloven, dersom aktiv dødshjelp vedtas som en lovbestemt
rettighet. Of påpekte at det var positivt at utvalget foreslo tre konkrete kriterier som må komme i
betraktning ved vurderingen på lokalt nivå. Retten til å reservere seg mot konkrete oppgaver i
arbeidslivet kan i mange tilfeller bli løst på lavest mulig nivå, lokalt nivå mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker.

5. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder lønnsoppgjør og
forhandlinger
5.1.

Spekter

Av de forhandlingene som Of og Legeforeningen har vært involvert i, har forhandlingene med
Spekter og konflikten om legers arbeidstid vært den klart dominerende saken både internt og
eksternt, også i 2017. Partene ble som kjent ikke enige under hovedoppgjørsforhandlingene på
forsommeren 2016, og kom heller ikke til enighet under meklingen i begynnelsen av september
samme år. Den 8. september 2016 gikk Akademikerne derfor til streik, men etter fem uker grep
Regjeringen inn og bestemte at konflikten skulle avgjøres med tvungen voldgift i Rikslønnsnemnda.
Rikslønnsnemnda kom med sin kjennelse i februar 2017 etter at partene både hadde sendt inn
skriftlige innlegg og det hadde vært avholdt etterfølgende muntlige forhandlinger. Spekter fikk i
nemnda medhold i at den dagjeldende overenskomsten skulle videreføres uten endringer hva gjelder
bestemmelsene om arbeidstid. Legeforeningen fikk derfor ikke medhold i kravet om å innta en
presiserende formulering i overenskomsten om at rullerende tjenesteplaner skal være hovedregelen
ved norske sykehuset. Dette var ikke uventet, ettersom Rikslønnsnemnda anses som et konservativt
organ som sjelden gjør endringer av betydning i eksisterende tariffavtaler.
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Akademikerne Helse og Legeforeningen tok imidlertid saken videre til Arbeidsretten, der det ble lagt
ned påstand om at Rikslønnsnemnda ikke hadde rettslig kompetanse til å videreføre unntakene i A2
fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser uten Legeforeningens samtykke. Arbeidsretten ga
Legeforeningen medhold i dette, og besluttet i sin dom av 6. november 2017 at hele
Rikslønnsnemndas kjennelse fra februar skulle settes til side som ugyldig. Saken ble i utgangspunktet
derfor henvist til ny behandling i Rikslønnsnemnda. I januar 2018 kom imidlertid partene til enighet
om en ny avtale, rett før interessetvisten skulle opp i nemnda på nytt.
2017 var utover dette et år med mellomoppgjør, der partene kun forhandlet om lønnstillegg. Det var
sterke oppfordringer om moderasjon under oppgjøret. Frontfagene hadde avtalt en ramme for
lønnsoppgjøret på 2,4 %, noe som ble styrende for oppgjøret ved mange helseforetak.
Legeforeningen gjennomførte lokale B-delsforhandlinger for overleger, forskere mv. Ved
forhandlingsfristens utløp 31. mai var det 5 foretak som hadde bedt om bistand, og av disse endte 3 i
brudd som først ble løst i sentrale forhandlinger.
Ved noen foretak ble det oppnådd bedre resultater enn 2,4 %. Gjennomgående var imidlertid
tilbakemeldingen fra mange av de tillitsvalgte fra Of at forhandlingene ikke var "reelle", ettersom
opplevelsen var at det ikke var mulig å påvirke forhandlingsresultatet i særlig grad.

5.2.

Virke

Dette forhandlingsområdet særtegnes av at fagforeningene er direkte avtaleparter i avtalene med
Virke. Det er hver enkelt forening – og ikke sammenslutningene – som er part. De viktigste
overenskomstene for Legeforeningen er den såkalte Spesialistoverenskomsten samt
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. Disse to overenskomstene favner nær alle
Legeforeningens medlemmer innenfor Virke-området.
Særavtalen mellom Virke og Legeforeningen for leger i definerte virksomheter varte i utgangspunktet
frem til 31.12. 2016. Avtalen ble ikke reforhandlet innen opprinnelig utløp, da partene var enige om
at dette skulle skje i løpet av første kvartal 2017. Legeforeningen og Virke møttes derfor den 7. og
13.3. 2017 for å forhandle om endringer i den sentrale særavtalen som omfatter en rekke
helserelaterte virksomheter. Til tross for grundige forberedelser, innså partene at det er behov for
ytterligere dialog om de viktige temaene som ble berørt i forhandlingene. Resultatet ble at avtalen
prolongeres med to år. Det betyr at de samme bestemmelsene videreføres frem til 31.12. 2018
I 2017 ble det også avholdt forhandlinger i mellomoppgjøret i Virke. Legeforeningens medlemmer,
herunder medlemmene til Of, forhandler i all hovedsak sin lønn lokalt. Det ble fra våren 2017 og
utover året gjennomført et oppgjør med forhandlinger ved den enkelte virksomhet. Basert på
tilbakemeldinger fra tillitsvalgte er inntrykket at oppgjørene er på linje med sammenliknbare grupper
ellers i samfunnet, og at forhandlingene ble gjennomført på en god måte. Selvstendige beregninger
for de sentrale oppgjørene i Virke-området forefinnes heller ikke for 2017, men Legeforeningen har
likevel ganske god innsikt i resultatene basert på tilbakemeldinger fra tillitsvalgte.

5.3.

Stat

Akademikerne kom til enighet med staten om mellomoppgjøret 2017 morgenen lørdag 29. april
2017. Mellomoppgjøret var en oppfølging av det partene ble enige om i 2016 om at lønnsutviklingen
for Akademikernes medlemmer skal forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. Med 2017-oppgjøret
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tok Akademikerne enda et skritt i denne retning. Lønnsforhandlingene skjer ikke lenger sentralt, men
i den enkelte virksomhet.
I mellomoppgjøret 2017 ble det gjennomført viktige systemendringer i Akademikernes
Hovedtariffavtale;
-

Rammen for Akademikernes oppgjør er på linje med arbeidslivet for øvrig, og all lønn
forhandles lokalt.

-

Lønnstabellen med lønnstrinn fjernes, og lønn oppgis i kroner. Partene lokalt står fritt til å
heve lønningene med et hvilket som helst beløp.

-

Lokalt har man mulighet til å opprette arbeidstitler, noe som åpner opp for en større bruk av
titler knyttet til arbeidsoppgaver og profesjon.

-

Lokalt kan man benytte alle virkemidler: Generelle tillegg til alle medlemmer, individuelle
tillegg og eventuelt heving av enkeltgrupper.

Rammen for 2017-oppgjøret var på linje med frontfaget og arbeidslivet for øvrig. Hele den disponible
rammen på 0,85 prosent av Akademikernes lønnsmasse per 1.10. 2017 gikk til lokale forhandlinger.
Akademikernes oppgjør i 2016 er årsaken til at det var noe mindre friske midler til fordeling i 2017.

6. Bladet "Overlegen"
Of har gitt ut fire utgaver av bladet i 2017. De fire utgavene har hatt hvert sitt store hovedtema.
Dette har vært en bevisst redaksjonell satsing siden 2012. Redaksjonen har, som i fjor, bestått av
redaktør Arild Egge, samt Arne Laudal Refsum, Jon Helle og Edith Stenberg. Tema og innhold i
Overlegen diskuteres og gjennomgås i hvert styremøte og styret bidrar med forslag til
tema/bidragsytere, samt skriver egne innspill til bladet. Redaksjonskomitéen nedlegger en stor jobb
med å fullføre hver enkelt utgave, og med å finne gode artikkelforfattere relatert til aktuelle temaer.
Bladet distribueres til Ofs medlemmer, helseminister, Stortingets helse- og omsorgskomite, styrene i
de øvrige yrkesforeningene, helseforetak, avisredaksjoner, etc. Det er også egne abonnenter på
bladet.
Of får svært gode tilbakemeldinger på bladet og valg av temaer, og at det leses av ledere på ulike
nivåer i helsetjenesten. Bladet publiseres også på foreningens nettside.
I 2017 hadde bladet følgende hovedtema:





Nr. 1
mv.
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

"Fremmed i eget hus?" – New Public Management, budsjettstyring, tap av autonomi
Helsepolitikk.
Todelt helsevesen
Seier i Arbeidsretten. Tidspress.
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7. Arrangementer
7.1.

Tariffkurs

Den norske legeforenings tariffkurs for Ofs tillitsvalgte ble avholdt på Danskebåten fra 8.- 10. februar
2017. På tariffkurset ble ulike erfaringer og problemstillinger knyttet til hovedoppgjøret og streiken i
Spekter-området i 2016 gjennomgått, samtidig som fokus ble rettet mot mellomoppgjøret i 2017.
I tillegg til innlegg fra Ofs og Legeforeningens egne representanter, herunder president Marit
Hermansen og forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom, holdt innovasjonsdirektør i IBM Norge, Thomas
Anglero, foredrag om kunstig intelligens i medisinfaget. Videre holdt Janne Lisesdatter Håkonsen fra
Norsk lokomotivmannsforbund foredrag om egne erfaringer fra tariffoppgjøret og streik i 2016, mens
en representant fra NSF snakket om utfordringer knyttet til arbeidstid og arbeidstidsordninger.

7.2.

Vårkurs

Vårkurset ble avholdt 26. – 28. april 2017 på Scandic hotell i Sandefjord, delvis i samarbeid med YLF.
Vårkurset besto av åtte sesjoner med følgende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvem styrer Helse-Norge?
Organisering av helsetjenesten
Medisinen i møte med ondskap
Tilsyn med arbeidsmiljø og helsetjenester. Virker det?
Godt arbeidsmiljø – en god innfallsport for en god helsetjeneste
Erfaringer som leder om sammenhengen mellom ledelse og arbeidsmiljø og gode resultater
Leger i hardt vær
Fremtidens helsetjeneste

Vårkurset arrangeres av kurskomiteen som i 2017 besto av Jannicke Mellin-Olsen, Odd Grenager,
Janne Kristine Bethuelsen, og Albert Bolstad (styrets representant).

7.3.

Landsrådsmøter

Of avholdt i 2017 4 landsrådsmøter. Ordinært landsrådsmøte ble avholdt 26.4.2017, i forbindelse
med vårkurset i Sandefjord. Det ble også avholdt ekstraordinært landsrådsmøter 23. mars på
Gardermoen i etterkant av Rikslønnsnemndas kjennelse 14. februar i interessetvisten med Spekter,
samt 29. og 30. mai i tilknytning til Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund. I tillegg ble landsrådet
innkalt til ekstraordinær samling på Gardermoen 7. november i etterkant av dommen fra
Arbeidsretten.

7.4.

Miniseminar

Det vises til redegjørelsen ovenfor under punkt 2. I 2017 ble det avholdt i alt 3 sesjoner:




I Oslo, 9. mars 2017, Thon Hotel Opera. Professor Allan Hackshaw, Deputy Director Cancer
Research UK & UCL Cancer Trials Center, University College London, holdt foredraget
"Evidence-based medicine for leaders, what do we need to know?"
I Oslo, 8. juni 2017, Thon Hotel Opera. Advokat Anne Kjersti Befring, stipendiat UiO / Den
norske legeforening, holdt foredraget "Ledelse med tillit eller i konflikt?", der hun snakket om
spilleregler for god ledelse. Temaer som rolleforståelse, lojalitet, arbeidsgivers styringsrett og
begrensninger, samt rettslige ansvarsforhold ble tatt opp.
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I Oslo, 23. november 2017, Legenes hus. Knut Braaten, Kommunikasjonssjef, Den norske
legeforening holdt foredrag om effektiv og målrettet kommunikasjon

8. Ofs arbeid for ledere
8.1.

Ofs lederstipend

For 2017 var det avsatt kr. 400 000 av Ofs egenkapital til lederstipend. Lederstipend er et tilbud til
medlemmer av Of. Stipendet skal dekke utgifter til lederutdanning/lederkurs etter retningslinjer
fastsatt av Ofs styre. Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller
innehar tillitsvalgtverv kan søke.
Stipendet ble i 2016 vedtatt endret til kr. 40 000. Of har i 2017 mottatt søknad om og gitt tilsagn om
6 lederstipender.

8.2.

Ofs lederutvalg

Ofs lederutvalg har formelt ikke vært i drift i 2017. Nytt utvalg vil imidlertid være på plass fra 2018.

8.3.

«Lederforum» i Overlegen

Den faste spalten «Lederforum» tar opp tema som er særlig relevante for de av Ofs medlemmer som
er ledere eller ønsker stilling som ledere. I 2017 ble det publisert følgende bidrag i denne spalten:
Nr. 1: "Følg det som er riktig!", intervju med Lars Erik Flatø, avtroppende direktør ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus, skrevet av Arne Refsum
Arild Hagesveen, spesialist i indremedisin og jurist, avdelingssjef medisinsk avdeling,
Diakonhjemmet sykehus, "Lege, mellomleder og troppsbefal".
Nr. 2: Bjørn Erikstein, administrerende direktør Oslo universitetssykehus, "Lederperspektiv".
Nr. 3: Tone Ikdahl, administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus, "Lederrefleksjoner
– En helsetjeneste der graset fortsetter å være like grønt for æille"
Nr. 4: Artikkel av Klaus Larsen, journalist i Ugeskrift for læger, "Overlæger efterlyser læger i ledelsen
– men de færreste har lyst til selv at søge en stilling som f.eks. klinikchef eller direktør"
(Artikkel tidligere trykket i Ugeskrift for læger)

9. Sosiale medier
På Ofs nettsider www.overlegeforeningen.no publiseres informasjon om organisasjon,
høringsuttalelser, kurstilbud, etc. Her publiseres også lokale nyheter som vurderes som aktuelle for
medlemmene. I tillegg brukes foreningens Facebook-side til å formidle nyheter og annen aktuell
informasjon. Ut fra besøkstall på Ofs Facebook-side ser man at informasjonen rekker ut til mange
medlemmer og at det ofte genererer mange treff på de publiserte linkene.
Legeforeningen.no er under utvikling, og har i løpet av 2017 gjennomgått flere forandringer. Når
hjemmesiden er ferdig i løpet av 2018 vil Of se på nye muligheter for hjemmesiden og øvrige
plattformer for kommunikasjon.
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Styrets medlemmer bidrar også med artikler til yngreleger.no.

10.

Internasjonalt arbeid

10.1.

Nordöl

Årets møte i de nordiske overlegeforeningene, Nordöl-møtet, ble avholdt i Longyearbyen, Svalbard,
20. – 23. april 2017. Of var vertskap denne gangen.
Utover delegasjonen fra Of møtte representanter fra Finland, Danmark, Sverige og Norge. Fra Ofs
side ble blant annet følgende tema tatt opp: Streik og hovedoppgjøret for 2016,
ventelisteproblematikk, spesialistutdanning og overlegers veiledning, deltakelse i internasjonale
organer (AEMH, CPME, WMA mm), organisering av spesialisthelsetjenesten (foretaksmodell versus
forvaltningsmodell)

10.2.

AEMH

Det årlige møtet i den europeiske overlegeforeningen, AEMH, ble avholdt i Luxemburg 4. – 6. mai.
Temaer som ble tatt opp var blant annet pasientsikkerhet og medisinsk lederskap.
Overlegeforeningen deltok med styreleder Jon Helle og styremedlem Ulla Dorthe Mathiesen. Fra
sekretariatet deltok Edith Stenberg og Jan Eikeland.
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