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         Godkjent 11.4.2018. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening onsdag 
15. mars 2018 fra kl. 10.00-17.00, Legenes Hus. 
 
Visning av utkast til nye nettsider kl. 11.00. 
Fellesmøte med PSL-styret fra kl. 17.00 – 19.00.  
Fellesmiddag på Restaurant Hansken fra kl. 19.00. 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte 

Mathisen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. Karlsen, Ståle Clementsen 

og Geir Arne Sunde. Redaktør Arild Egge deltok under sak 128.  

 

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 

 Felles Ylf / Of forhandlinger. 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 Merkantil støtte fra Dnlf til FTV-ene. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 124/17-18  Referat fra styremøte 7.2.2018 

    

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 125/17-18  Referat fra telefonstyremøte 13.2.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 126/17-18  Referat fra telefonstyremøte 1.3.2018  

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 127/17-18  Referat fra telefonstyremøte 6.3.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 
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Sak 128/17-18  Bladet "Overlegen" 

 

   Nr 1/2018: Evaluering 

Nr 2/2018: Utilstrekkelige finansieringsordninger av 

spesialisthelsetjenesten 

 

Styret vedtok at alle styremedlemmene kommer med navn til 

artikkelforfattere snarest mulig, slik at forespørsel kan sendes ut til 

innlegg i nr. 2/2018. 

 

 

Sak 129/17-18  Strategi 2018 

 

   Det ble vedtatt å etterspørre hvordan Of kan få bedre lønnsdata. 

 

Sak 130/17-18  Tariff-kurset 2018 

 

   Evaluering fra kursdeltakerne er utsendt til alle på e-post tidligere. 

 

Styret gjennomgikk evalueringen som var veldig positiv på alle 

områder.  

 

Planlegging av neste års tariff-kurs settes opp som sak på neste 

styremøte.  

 

Sak 131/17-18  Årsmeldingen 2017 

 

   Årsmeldingen 2017 behandles på styremøtet.  

 

Styret gjennomgikk årsmeldingen og vedtok å godkjenne årsmeldingen 

på e-post før påske.  

 

 

Sak 132/17-18  Ofs landsrådsmøte 2018 – årsmøtedirigent – dagsorden. 

 

Styret vedtok å forespørre Arne Laudal Refsum om han kan være 

årsmøtedirigent i 2018.  

 

Styret vedtok følgende dagsorden til årsmøtet 2018:  

 

1. Åpning og navneopprop ved Ofs leder Jon Helle. 

2. Godkjenning av innkalling. 

3. Valg av dirigent. 

4. Godkjenning av dagsorden. 

5. Valg av referent.  

6. Valg av tellekorps. 

7. Styrets årsberetning. 

8. Status Ofs kurskomité.  

9. Status Ofs lederutvalg. 

10. Regnskap for 2017. 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2018\ref20180315-godkjent.docx  3 

 

11. Budsjett for 2019. 

12. Forslag 1 til vedtektsendringer § 7. 

13. Forslag 2 til vedtektsendringer § 7. 

14. Tema:  

- Of-utvalg – diskusjon – Ofs valginstruks. 

- Pensjonsforliket. 

- Spesialistutdanningen. 

- Landsrådets tilbakemelding til styret. 

 

Sak 133/17-18  Ofs landsrådsmøte 2018 – vedtektsendringer 

 

   Det hadde kommet inn forslag på vedtektsendringer innen fristen.  

 

   Fra Arne Refsum: 

   § 7.1 

Ordinært landsråds oppgaver: Vedta regnskap Skal styremedlemmene, 

selv om de er medlem av landsstyret, ha stemmerett ved godkjenning av 

regnskap? 

Slik er det ikke i hovedforeningen lenger. 

 

Fra diskusjon på landsrådsmøtet 2017:  

Utvide vedtektene med en egen paragraf om redaksjonskomité for Of. 

 

Styret vedtok å foreslå vedtektsendringer i tråd med de innkomne 

forslagene.  

Forslag til vedtektsendringer med begrunnelse publiseres på Ofs nettside 

senest 4 uker før landsrådsmøtet. Sekretariatet utformer tekst til 

publisering.  

    

Sak 134/17-18  Ofs landsrådsmøte 2018 – forslag til endring i Ofs valginstruks 

 

   Det hadde kommet inn forslag på endringer i Ofs valginstruks.   

 

   Fra Arne Refsum: 

Ofs valginstruks omtaler Lokalutvalg.  

 

Styret vedtok å sette forslag om endringer i Lokalutvalg opp som 

diskusjonssak til førstkommende landsrådsmøte.  

Dette for å diskutere saken med landsrådet før styret evt. kan lage en 

endringssak til valginstruksen til landsrådet i 2019.  

 

Sak 135/17-18  Regnskap for 2017 

 

Styret vedtok å fremlegge Ofs regnskap med styrets godkjenning og 

underskrift til landsrådet 2018.  

 

Sak 136/17-18  Budsjett for 2019 

 

Styret vedtok å fremlegge forslag til styrets budsjett for 2019 til 

landsrådsmøtet 2018. 
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Sak 137/17-18  Vårkurset 2018 

 

   Styret ble oppdatert på status og nødvendig informasjon. 

Programmet for vårkurset er publisert ut på Ofs nettside, facebook, i 

Overlegen 1-2018 og med e-post til alle foreningens medlemmer.  

 

Sak 138/17-18  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019 
 

Oversikt over nytt landsråd var oversendt styret.  Alle kretser er nå på 

plass. 

    

   Styret vedtok å godkjenne landsrådet.  

 

Sak 139/17-18 Valg av vara til direkte valgt landsstyredelegat fra Of - 

vararepresentanter 

  

   Det var behov for oppnevning av vararepresentanter for Ofs 10 direkte  

   valgte landsstyredelegater.  

 

Styret vedtok å oppnevne følgende rangerte rekkefølge etter forespørsel 

om villighet fra de forespurte: 

 

1. Marie Skontorp, Stavanger 

2. Hanne Thürmer, Notodden 

3. Cristina Spada, Lillehammer 

4. Andreas H. Kristensen, Tromsø 

5. Arnt R. Johannessen, Hammerfest 

6. Solveig Nergård, Tromsø 

7. Stig Hegna, Harstad 

8. Tone Hagerup, Kirkenes 

 

Sak 140/17-18  Valg 2019 

 

   Styret oppdaterte seg på status. 

 

Sak 141/17-18   Ofs medlemsundersøkelse om seniortiltak.  

Medlemsundersøkelsen 2017  

 

   Saken var utsatt fra forrige møte.  

   Kjetil Karlsen er prosjektleder for ny quest-back-undersøkelse.  

   Det forelå til diskusjon utsendt e-post fra Kjetil Karlsen. 

 

Kjetil Karlsen og Geir Arne Sunde utarbeider utkast til spørsmål som 

sendes inn før påske.  

 

 

Sak 142/17-18  Fellesmøte med PSL kl. 17.00 – 19.00 

 

   Styret diskuterte temaene til fellesmøtet med PSL.  
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   Forslag fra Of:  

Status i spesialistutdanningen. 

Lønnsutvikling over tid i sykehus sammenlignet med i avtalepraksis. 

 

Saker fra PSL:   

Samarbeidsavtaler og rekruttering til avtalepraksis.  

Ikke konkurrenter men samarbeidspartnere. Hvordan unngå at 

helseforetakene ser på avtalepraksis som konkurrenter til poliklinikkene 

i stedet for et supplement som kan avlaste og gi en arbeidsdeling?  

LIS i avtalepraksis. 

Overordnet lege fra HF som deltar i intervju på utlysing av nye/ledige 

avtalehjemler.  

 

Sak 143/17-18  Nordöl-møte 2018 

 

   Styret ønsker å melde inn følgende saker til årets Nordöl-møte: 

 

   Fast sak: Hva har hendt siden sist. 

   Arbeidsrettsaken i Norge og konsekvensene. 

   Streik og lock-out i Danmark. 

 

Sak 144/17-18  Kontingent 2018 – AEMH 

 

   Kontingent for AEMH i 2018 er på Euro 3929. 

 

Årets medlemskontingent til AEMH 2018 pålydende Euro 3929 

godkjennes. 

 

 

Sak 145/17-18  Høring – Rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for  

   offentlige og private aktører 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 8.2.2018. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

Of har gjennomgått rapportens mer enn 250 sider. Innledningsvis vil Of bemerke at rapporten 

betydelig omfang reduserer tilgjengeligheten. Etter vår vurdering holder rapporten 

gjennomgående høy kvalitet, både innholdsmessig og språklig. Men rapporter og utredninger 

av bred almen interesse - som denne - bør også utformes med tilgjengelighet som et viktig 

hensyn.  

Ved gjennomgangen finner Of at utvalget har funnet plass til lange passasjer med drøftinger 

som øker omfanget, og ellers ville passet godt inn i en lærebokfremstilling (se for eksempel 

avsnitt 3.3.3). Utvalgets mandat var omfattende, men relativt greit avgrenset, men utvalget har 

funnet anledning til å gi mange brede fremstillinger av samfunnsmessige og økonomiske 

forhold som ligger på siden av mandatet.  
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Etter Ofs syn er dette lite formålstjenlig. Dette blir særlig uheldig fordi utvalget har unnlatt å 

svare godt nok på mandatets krav om beskrivelse av «Virkninger av tiltakene», og at rapporten 

ikke inneholder en tilstrekkelig grundig fremstilling av økonomiske konsekvenser av tiltakene, 

i tråd med kravene i utredningsinstruksen. 

Ofs inntrykk er at utvalgets betraktninger farges av at problemstillingene vurderes fra et 

snevert perspektiv; hvordan vår samfunnsstruktur og organisering fortoner seg målt etter grad 

av konkurransenøytralitet. Of ser at konkurransehensyn langt på vei er utvalgets 

forhåndsdefinerte oppgave å utrede, men anser likevel at dette må settes inn i en større 

sammenheng. I store deler av rapporten etterlates det inntrykk av at konkurranse er et mål i seg 

selv, ikke middel til å nå andre og overordnede målsetninger, som effektivitet, gode 

tjenestetilbud mv. Dette svekker etter Ofs syn rapportens fremstillinger i vesentlig grad, og 

underminerer da grunnlaget for tilrådningene som utvalget ender på.  

Rapporten bygger altså etter Ofs syn på en samfunnsanskuelse hvor viktige hensyn ikke er 

tilstrekkelig fremstilt og vektlagt. Of anser at dette kan henge sammen med utvalgets 

sammensetning. Utover arbeidslivets parter er det gjennomgående fagpersoner som har 

beskjeftiget seg i særlig grad med konkurranseforhold juridisk og økonomisk. Of anser at 

utvalget burde inneha en bredere samfunnskompetanse, og at dette kan ha bidratt til at 

rapporten fremstår som så ensidig i sine betraktninger og tilrådninger. Problemstillingene 

utvalget er satt til å vurdere er komplekse, og krever bred samfunnsmessig kompetanse, som 

kan bidra med balanserte fremstillinger og vurderinger. Etter Ofs syn har altså ikke utvalget 

lyktes med dette, og Of anser at oppdragsgiver ville kunne fått en bedre rapport med en annen 

sammensetning i utvalget.  

Of deler innvendingene til mindretallet om valg av premisser for utvalgets arbeid. Det fremstår 

som lite hensiktsmessig å fundere utvalgets arbeid på ESAs brev av 15. desember 2015. I 

mandatet er det presisert at utvalget skal «Vurdere om EØS-avtalens regler om eiendomsretten 

og bestemmelser om foretak som er tillagt å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, 

setter grenser for hvor langt ESA kan gå i å pålegge tiltak som innebærer en bestemt 

organisering av offentlig virksomhet».  

Of deler mindretallets vurdering av at dette ikke er utført i tråd med mandatets bestilling. I 

deler av rapporten synes utvalget i stedet å ha utesket den omvendte problemstilling. Of støtter 

vurderingen gitt av medlemmene Reegård og Hennyng; «arbeidsgruppen (har) i begrenset grad 

har forsøkt å utfordre ESAs argumenter og dermed ikke synliggjort handlingsrommet i 

tilstrekkelig grad». 

Fremstillingene gitt i kapittel 3 underbygger en slik oppfatning av en lite balansert og 

hensiktsmessig tilnærming. I kapittelet bruker utvalget mye plass på en fremstilling av fordeler 

ved konkurranse. Fremstillingen er ikke egentlig relevant for utvalgets arbeid, og andre hensyn 

er heller ikke fremstilt og vurdert. Of deler medlemmet Reegårds mindre-talls bemerkning: 

«kapitlet (inneholder) mye generell og teoretisk argumentasjon om ønskeligheten av 

konkurranse. Dermed blir det nokså på siden av mandatet. Det gjelder jo de tross alt 

beskjedne grenseflatene mellom det offentlige og marked på områder der myndighetene har 

bestemt i hovedsak offentlig dominans. Teksten er formulert som om mest mulig konkurranse 

generelt er ønskelig. Det synes å være bred oppslutning i norsk politikk om at for ca. en tredel 

av økonomien er det motsatt. Det er nettopp grunnlaget for at skole, helse og omsorg er 

offentlig dominert i tillegg til forvaltnings- og myndighetsoppgaver. I stedet for dette generelle 

utgangspunktet bør analysen i fortsettelsen rette seg mot å spesifisere utvalgte mer relevante 
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problemområder. Med et mer begrenset område for analysen, vil det være enklere å etablere 

mer presise vurderinger og konklusjoner.» 

Of registrerer at utvalget legger til grunn at helseforetakene og spesialisthelsetjenesten i 

hovedsak bedriver aktivitet som ikke er økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand. Deler av 

aktiviteten (som sykehusapotekene) er likevel å betrakte som økonomisk aktivitet. Tilsvarende 

betraktninger gjelder deler av aktiviteten i kommuner og fylkeskommuner. 

Of anser at denne type økonomisk aktivitet (i EØS rettslig forstand) utgjør en liten del av 

aktiveten til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Of deler ikke vurderingene som 

gruppens flertall gjennomgående gjør knyttet til betydningen av denne type aktivitet, og anser 

derfor de foreslåtte tiltakene som uforholdsmessige sett i forhold til omfanget og betydningen 

av den aktuelle aktiviteten.  

Gjennomgående deler Of medlemmet Reegårds mindretallsvurderinger. Gruppen synes i for 

stor grad å vektlegge konkurransenøytralitet fremfor andre hensyn. Gruppen synes videre i for 

stor grad å vektlegge dommer og praksis fra øvrige land som understøtter betraktningene gitt i 

ESAs brev av 15. Desember 2015, i stedet for å fremstille dommer og praksis i EU land som er 

egnet til å gi en balansert fremstilling av oppgaven gitt i mandatet, som gjengitt ovenfor.  

Of deler altså ikke flertallets vurdering av problemets omfang, og deler da heller ikke 

flertallets foreslåtte tiltak. Det gjelder tiltakene listet opp i 10.4.3.2, og flertallets tiltak listet 

under 10.8. Of anser at det kan være egnet å innføre et regnskapsmessig skille for aktivitet som 

tydelig er å betrakte som økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand, og anser at tilsyn med 

dette kan forestås av Konkurransetilsynet. Det følger av dette at Of ikke støtter tilrådningene 

gitt 10.9.3.3, 10.9.4.2 og 10.9.4.3, samt 10.8.  

Etter Ofs vurdering vil gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i tråd med flertallets 

tilrådninger ha store økonomiske konsekvenser for offentlig sektor. Det er sannsynlig at 

kostnadene vil bli betydelige. Utgiftene vil nødvendigvis måtte dekkes innfor offentlige 

budsjett, og Of anser det som sannsynlig at gjennomføring av tiltakene vil kunne bidra til 

svekkede tjenester.  

Of anser videre at fremstillingen gitt i kapittel 11 ikke er tilstrekkelige, og at 

utredningsinstruksen ikke oppfylles med en så begrenset fremstilling av de økonomiske og 

administrative konsekvensene av tilrådningene som utvalget har fremmet. 

Sak 146/17/18  Høring – ny spesialforening – Legers forening for  

kvalitetsforbedring og pasientbehandling 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 19.2.2018. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

Overlegeforeningen støtter Sentralstyrets vurdering om at Legers forening for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet godkjennes som ny spesialforening i Legeforeningen. 

 

 

Sak 147/17-18  Høring – Landsstyresak – lovendringsforslag – Deltakelse på  

   medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger 
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   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 19.2.2018 

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

Overlegeforeningen støtter lovendringsforslaget som gjør at deltakelse i medlems- og årsmøter 

i lokalforeninger kan gjøres via digitale løsninger dersom det er lange reiseavstander. 

Overlegeforeningen mener at dette bør begrenses til lokalforeninger, og at fysisk oppmøte 

fortsatt skal være regelen ved hovedforeningens landsstyremøte og i yrkesforeningenes 

landsrådsmøter. 

 

 

Sak 148/17-18  Høring – Landsstyresak – lovendring – valgkomite 

    

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 9.2.2018. 

    

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Saken gjelder lovendringsforslag om valgkomiteens varamedlemmer. I henhold til 

Legeforeningens lover skal det også velges tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det er 

nå fremmet forslag om at det i stedet velges tre personlige varamedlemmer som også skal være 

fra samme foreningsledd som representanten.  Endringsforslaget lyder som følger: 

 

"Valg på sentralstyremedlemmer og varamedlemmer forberedes av en valgkomité med 3 

medlemmer som velges av landsstyret for landsstyreperioden, jf. § 3-1-1, 2. ledd. Det skal 

også velges personlig vara for medlemmene i valgkomiteen fra samme foreningsledd som 

representanten. Medlemmene kan ikke samtidig være medlem av sentralstyret eller ansatt i 

Legeforeningens sekretariat. Dersom medlemmer av valgkomiteen selv stiller til valg til 

sentralstyret, må de tre ut av komiteen. 

Varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem varig går ut av komiteen." 

 

OF er i utgangspunktet usikker på om forslaget med personlig vara fra samme foreningsledd 

som det valgte medlemmet er hensiktsmessig. I praksis vil medlemmene i valgkomiteen 

komme fra AF, YLF og OF, og personlige varamedlemmer fra samme foreningsledd gjør at 

det vil bli vanskeligere for andre foreningsledd å få valgt faste medlemmer og varamedlemmer 

til valgkomiteen. Rekkefølgevara som i eksisterende lover bidrar til at man kan få noe 

sirkulasjon av valgkomitemedlemmer som ikke tilhører en av de tre største foreningene.  

 

Samtidig er det et poeng at eksisterende lover kan føre til betydelig forrykning av balansen i 

valgkomiteen ved varig frafall. Det gjør også at landsstyret kan la være å velge gode 

kandidater fordi man er redd for frafall (stifting av familie, flytting etc). 

 

Of er usikker på konklusjonen, men har etter en helhetsvurdering likevel kommet til at vi 

støtter forslaget om personlig vara fra samme foreningsledd.  

 

For øvrig påpeker vi at det synes å være en viss forskjell mellom endringsforslaget og ordlyden 

i bestemmelsen om vara til sentralstyret. I endringsforslagets siste setning står det at 

varamedlemmer trer inn i komiteen dersom et medlem "varig går ut av komiteen". For 

sentralstyret følger det imidlertid av § 3.2.1 (4) at varamedlemmet trer inn "for det tilfellet at 

medlemmer får varig eller antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer)" (Vår 

understrekning). Et eget spørsmål er derfor om det er hensiktsmessig at ordlyden i de to 
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bestemmelsene harmoniseres. 

 

Sak 149/17-18  Høring – Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 7.3.2018. 

 

   Saken ble utsatt til neste møte.  

 

Sak 150/17-18  Invitasjon til årsmøte for Namf og NFAM 25.4.2018 

 

   Det forelå invitasjon datert 28.2.2018.  

   Årsmøtet avholdes 25.4.2018 i Oslo.  

   Tidspunktet er sammenfallende med Ofs/Ylfs vårkurs i Bergen.  

 

Styret vedtok å gi følgende tilbakemelding på bakgrunn av kolliderende 

møtevirksomhet så kan ingen delta på dette arrangementet.  

 

Sak 151/17-18  Oppnevning til PKH  

 

Det skal oppnevnes styremedlem og varamedlem i Pensjonskassen for 

helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH).  

 

Nåværende representanter er Aasmund Bredeli med vara Tom Henri 

Hansen. 

 

Styret vedtok å foreslå gjenoppnevning av Aasmund Bredeli.  

Vararepresentant avklares senere. 

 

 

Sak 52/17-18  Eventuelt 

 

   Medietreningskurs. 

Styret diskuterte / etterlyste opplegg for kommende medietreningskurs 

for nye FTV. Det ønskelige er at alle FTV bør få et slikt tilbud. Det 

beste er lokale tilbud med et begrenset antall deltakere.   

Jon Helle etterlyser informasjon og opplegg i Dnlf.   

 

Kurs for leger i HF-/RHF-styrene samt KTV-ene 

Styret etterspurte flere kurs i forlengelsen av de som har vært. 

Jon Helle undersøker saken i Legeforeningen sentralt mtp å få dette 

planlagt/arrangert. 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

- Representanter til styringsgrupper i Helselederprogrammet og Helselederskolen.  

Anne-Karin Rime er oppnevnt som representant til disse styringsgruppene.  
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Fellesmøte med PSL / Of torsdag 15. mars 2018 kl. 17.00 – 19.00. 

Etterfulgt av felles middag – Of ansvarlig. 

  

Til stede fra PSL: PSLs styremedlemmer, samt sekretariatet ved + Pål Alm Kruse og Ragni 

Skille Berger. 

Til stede fra Of: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Kjetil A.H. Karlsen, Geir 

Arne Sunde, Janne K. Bethuelsen, Arild Egge, Jørgen Hiim Stålhane og Edith Stenberg.  

 

 

Saker fra PSL:   

 
 Samarbeidsavtaler og rekruttering til avtalepraksis.  

 Ikke konkurrenter men samarbeidspartnere. Hvordan unngå at helseforetakene ser på 

avtalepraksis som konkurrenter til poliklinikkene i stedet for et supplement som kan 

avlaste og gi en arbeidsdeling?  

 LIS i avtalepraksis. 

 Overordnet lege fra HF som deltar i intervju på utlysing av nye/ledige avtalehjemler.  

 

 

Saker fra Of:  

 

 Status i spesialistutdanningen. 

 Lønnsutvikling over tid i sykehus sammenlignet med i avtalepraksis. 

 

 

 

23.3.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  

 


