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   Godkjent 15.3.2018. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening onsdag 
7. februar 2018 fra kl. 09.00-11.30, Legenes Hus. 
 
Til stede: Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Janne K. 

Bethuelsen, Kjetil A.H. Karlsen, Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde. 

 

Forfall: Jon Helle og Arild Egge. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Jan Eikeland og Jørgen Hiim Stålhane. 

 

 

Følgende saker var til orientering/diskusjon: 
 

 Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Informasjon fra styret 

 Bladet Overlegen 

 Status forhandlingssituasjon 

 Utredning om felles Ylf / Of forhandlinger 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 98/17-18  Referat fra styremøte 15.-16. 1.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 99/17-18   Referat fra telefonstyremøte 21. 1.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 100/17-18  Referat fra telefonstyremøte 23. 1.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 101/17-18  Bladet "Overlegen". 

 

   Edith Stenberg informerte om de kommende numrene. 

 

Sak 102/17-18  Seksuell trakassering i helsevesenet - #utentaushetsplikt #metoo. 

 

JA-avdelingen skal utarbeide en veileder for tillitsvalgte. Den er noe 

forsinket i forhold til opprinnelig plan. Veilederen vil trolig bli ferdig i 

løpet av februar måned og distribueres til tillitsvalgte. 
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Sak 103/17-18  Sosiale medier, debattforum, Legeforeningens rolle og Ofs rolle. 

 

Jon Helle, Anne-Karin Rime og Kjetil Karlsen får tilgang til å legge ut 

saker på Ofs facebook-sider. Saken diskuteres videre på neste styremøte. 

 

Sak 104/17-18  Evaluering av Spekter-forhandlingene 2016. 

 

Styret evaluerte prosessen som endte med avklaringen med Spekter 

24. januar 2018. 

 

Sak 105/17-18  Prosjekt 2 - oppnevning av representanter fra Legeforeningen 
  

Styret vedtok at Anne-Karin Rime og Kjetil A.H. Karlsen representerer 

Of i Prosjekt 2. Edith Stenberg informerer sekretariatet. 

 

Sak 106/17-18  Strategi 2018 

 

   Styret diskuterte forskjellige muligheter til nye avtaler.  

   Saken skal også diskuteres videre på tariff-kurset. 

    

   Intern frist kravsinvitasjon til Spekterforhandlingene er 5. mars.  

 

Sak 107/17-18  Tariff-kurset 2018. 

 

   Styret forberedte programmet og fordelte oppgaver. 

 

Sak 108/17-18  Quest-back - Pensjonsundersøkelsen for Overlegen 
 

Resultatet av pensjonsundersøkelsen er klar, og sendt styremedlemmene 

i egen e-post. Svarprosenten er ca. 39 %. Resultatene publiseres i 

Overlegen 1-2018. Saken diskuteres på tariffkonferansen. Styret 

planlegger en ny undersøkelse om seniorpolitikk.  

 

Sak 109/17-18  Årsmeldingen 2017 

 

Årsmeldingen del 1 er ikke ferdig ennå. Utkast til del II er oversendt til 

styret. Alle styremedlemmene oppfordres til å lese utkastet nøye, og gi 

tilbakemeldinger. Frist for tilbakemelding settes til 15. februar 2018. 

 

 

Sak 110/17-18  Vårkurset 2018 

 

   Det ble orientert om programmet for vårkurset 2018. 

 

Sak 111/17-18  Vårkurset 2019  
    

Det viser seg at Britannia Hotel likevel ikke har plass til alle, slik at 

kursdeltakerne må bo på 2 forskjellige hoteller. Styret mener at de som 

ikke får plass på Britannia skal deles mellom Of og Ylf. 
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Sak 112/17-18  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019. 

 

   Det mangler fortsatt resultat fra Buskerud.  

   Sekretariatet purrer opp i løpet av tariff-kurset. 

 

Sak 113/17-18  Valg av 16 geografiske landsstyredelegater.  

 

Det forelå følgende resultat etter elektronisk quest-back-valg av Ofs 

geografiske representanter:  

 

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. Ellen Folkestad, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

2. Hans Torwild Thomassen, Sørlandet sykehus Kristiansand 

3. Harald Bergan, Vestre Viken, Drammen 

4. Tor Einar Calisch, OUS 

5. Erik Høiskar, OUS 

6. Saeed Moradi, Sykehuset Innlandet Reinsvoll 

7. Susanne Hernes, Sykehuset Sørlandet Arendal  

8. Corinne Maintz, Sykehuset Østfold Kalnes 

9. 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 
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 John Kristian Høye, Sykehuset Ålesund 

 Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger 

 

Vararepresentanter Helse Midt-Norge: 

 

1. Kristen Rasmussen, Ålesund 

2. Odd Frode Aasen, Ålesund 

3. Mathis A. Heibert, Namsos 

4. Sylvi Norang Haugnes, Levanger 

5. Trond Viset, St. Olavs Hospital 

6. 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 

 

Styret tok valgene til etterretning. 

 

Sak 114/17-18  Valg 2019 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 115/17-18  Medlemsundersøkelsen 2017 

 

Det forelå utsendt mail vedr. resultatet av medlemsundersøkelsen 

gjennomført av Dnlf til styremøtet 15.12.2017.  

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 116/17-18  Høring – foreslåtte endringer i Akademikernes idégrunnlag 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 

9.1.2018. Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter hovedlinjene i utkastet. Of vil bemerke at de siste års erfaringer fra samarbeidet i 

offentlig sektor har vist betydningen av kollektive avtaler, og et sterkt arbeidstakerfellesskap, 

også for Akademikernes medlemmer. Dette hensynet kunne vært ytterligere fremhevet i 

dokumentet, hvor det alene pekes på behovet for kollektive lokale avtaler.  

 

Of er tilfreds med at kompetanse og faglig autonomi er trukket frem i idegrunnlaget, men 

mener at dette kunne vært ytterligere vektlagt, ved å sette dette punktet først under 

arbeidsoppgavene.  

 

Of stiller seg bak de overordnede målsetningene for offentlig sektor, og at offentlig 
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tjenesteyting kan skje i et samspill mellom offentlige og private aktører. En effektiv offentlig 

sektor forutsetter at det gjøres fortløpende tilpasninger og endringer.  

 

Of anser likevel at formuleringen om at «Akademikerne arbeider for en modernisering av 

offentlig sektor» bør justeres noe. «Modernisering» er et begrep som kan romme ulike tiltak og 

reformer som Akademikerne i ulik grad stiller seg bak. Etter Ofs syn bør Akademikerne i 

stedet vektlegge kunnskapsbaserte tilpasninger om omlegginger som sikrer god 

tjenesteutøvelse.  

 

Sak 117/17-18  Høring – Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i  

   undervisnings- og forskerstillinger 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 

10.1.2018.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen ser viktigheten av høy utdanningsfaglig kompetanse og god 

undervisningserfaring, ikke minst inn mot helsefag. Vi støtter arbeidsgruppens forslag til nye 

forskriftsbestemmelser med følgende kommentarer:  

 

1. Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/professor: krav om norsk 

doktorgrad eller tilsvarende utenlands bør beholdes. Uttrykket «eller kompetanse på 

tilsvarende nivå» er upresist, og åpner for ansettelse i vitenskapelige stillinger av 

personer uten vitenskapelig formalkompetanse. 

 

2. Vurdering av undervisningsferdigheter: Dokumentet beskriver at grunnleggende 

ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av 

undervisning og veiledning skal dokumenteres, men her er forslaget for løst 

beskrevet. Vi viser til arbeidsgruppens kommentar: «For å sikre en mer ensartet 

vurdering i tilsettings- og opprykksaker og for å sikre at det er de samme forhold 

som vektlegges og vurderes både ved stillingsvurderinger og som del av et 

kvalifiseringsprogram, mener arbeidsgruppen at det må stilles krav til alle 

utdanningsinstitusjoner om at det skal foreligge nærmere kriterier for ansattes 

undervisnings - og veiledningskompetanse og hvordan denne skal vurderes og 

vektlegges». 

 

3. Savner bruker-aspektet (studentene): Det bør utarbeides kriterier for å vektlegge 

erfaringer og tilbakemeldinger fra studenter i utdanning, fra bachelor til PhD-nivå. 

Dette vil særlig gjelde ved opprykk, da undervisning er en viktig del av 

utdanningsinstitusjonene sitt virke, og tilbakemeldinger fra studenter/kull på 

undervisning bør telle med i en samlet vurdering av kandidater. 

 

 

 

Sak 118/17-18  Høring – Utkast til standarden Tilbakemelding på henvisning 

 

Det vises til høringssak publisert på Min side 26.1.2018.  

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken. 
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Sak 119/17-18  Intern høring – forslag til endringer i Reglement for Rådet for  

   lege-etikk.  

 

Det vises til høringssak publisert på Min side 23.1.2018. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening støtter forslagene til endringer i Reglement for 

Rådet for legeetikk. 

 

 

Sak 120/17-18  Intern høring – forslag til strategi for Legeforeningens  

   internasjonale arbeid. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 19.1.2018.  

    

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken per e-post. Styret har vedtatt følgende 

uttalelse:  

 

Of støtter de overordnede målene som er beskrevet i forslaget til strategi for Legeforeningens 

internasjonale arbeid.  

 

Videre mener Of at samarbeid med de andre nordiske legeforeningene er særlig verdifullt, og 

vi ser ikke bort fra at dette samarbeidet burde styrkes ytterligere. Of mener at flere land utenfor 

Norden vil kunne ha noe å lære av hvordan vi organiserer helsetjenestene i de nordiske 

landene, både når det gjelder vår vektlegging av hensynet til pasienten, og av 

arbeidsforholdene til de som jobber i systemet. Aktiv deltakelse fra Legeforeningen og 

enkeltmedlemmer i internasjonalt arbeid er også nyttig med tanke på videreutvikling av vårt 

eget tjenestetilbud. 

 

Når det gjelder Legeforeningens arbeid utover de nordiske landegrensene, mener imidlertid Of 

det hadde vært nyttig om foreningen hadde sett på og gjennomgått arbeidet som allerede er 

utført via internasjonale høringer og annet, for om mulig å kartlegge hvilken form for 

påvirkningsarbeid som har gitt best resultater. Er det høringssvarene våre, eller er det de 

gangene vi møter og direkte uttaler oss i store internasjonale sammenhenger at vi får best 

gjennomslag for våre meninger og tanker? Slik Of ser det legger ikke forslaget til strategi i 

tilstrekkelig grad opp til nye måter å tenke strategisk på. En kartlegging av arbeidet som er 

gjort internasjonalt frem til nå vil kanskje derfor være med på å vise i hvilken retning man i 

fellesskap bør gå i tiden fremover.  

 

Det at strateginotatet legger opp til at det skal utarbeides rapporter fra og oversikter over de 

ulike foreningsleddenes deltakelse i internasjonalt arbeid, er for øvrig noe Of støtter. Selv om 

dette vil kunne føre til noe merarbeid for de som deltar på internasjonale møter, konferanser 

o.l., mener Of det er viktig å legge bedre til rette for informasjons- og erfaringsutveksling 

innad i Legeforeningen.  
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Sak 121/17-18  Intern høring – Landsstyresak – Den norske legeforenings  

   rettshjelpsordning for leger – forslag til vedtektsendringer. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.1.2018.  

    

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende 

uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) har gått igjennom saken og forslagene til endringer. Of anser at 

saken er godt opplyst, og finner endringsforslagene godt begrunnet. Of støtter forslagene til 

vedtektsendringer.  

 

 

Sak 122/17-18  Invitasjon til landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen 2018.  

 

   Det forelå invitasjon datert 19.1.2018. 

   AFs landsrådsmøte avholdes 25.4.2018 i Tønsberg. 

   Tidspunktet er sammenfallende med Ofs/Ylfs vårkurs i Bergen.  

 

    

Grunnet kolliderende møtevirksomhet kan ingen fra Of delta på dette 

arrangementet.  

 

 

Sak 123/17-18  Eventuelt. 

 

   Ingen saker til behandling. 

 

 

 

7.2.2018 Edith Stenberg / Jan Eikeland (ref.)  




