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   Godkjent 30.8.2018. 

 

Referat fra styremøte Norsk overlegeforening torsdag 21. juni 
2018, kl. 10.00-17.00, Legenes hus 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard, Ståle Clementsen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. 

Karlsen og Geir Arne Sunde.  

 

Redaktør:  Arild Egge (deltok under sak 224). 

 

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

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

 Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

Ulla Dorte Mathisen har deltatt på årsmøte i Troms legeforening. 

Jon Helle har deltatt på årsmøte i Oppland legeforening. 

 Sekretariatet i Dnlf. 

Ylfs leder Christer Mjåset deltok i styremøtet og informerte om begrunnelsen for å 

ansette en egen jurist i Ylf.  

Det forsøkes avholdt et felles styremøte Of/Ylf torsdag 30.8.2018. 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 Rettshjelpsutvalget – leder fratrer 31.12.2018 

 Status helselederskolen 

 
Vedtakssaker: 
 

Sak 222/17-18  Referat fra styremøte 28.5.2018 

   Referatet ble godkjent, med en mindre endring under sak 221/17-18. 

 

Sak 223/17-18  Referat fra Ofs landsrådsmøte 28. - 29. mai 2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 224/17-18  Bladet "Overlegen" 

Styret besluttet følgende tema for  

Nr 3/2018: Seniorpolitikk  

  

 Sak 225/17-18  Tariff-kurs 2019 

   Styret vedtok å arrangere tariff-kurset 2019 på Danskebåten  

Oslo-København-Oslo, i uke 6, utreise enten tirsdag 5.2. eller onsdag 

6.2.2019. 
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   Intern programkomité blir Janne K. Bethuelsen og Ulla Dorte Mathisen. 

    

Sak 226/17-18  UNN-team og Førde-team. 

Styreleder informerte i saken om godkjenning av arbeidsplaner i fravær 

av foretakstillitsvalgt. 

 

Dnlf ved ansvarlig Frode Solberg har etablert et team som skal gi 

bistand i denne situasjonen.  

   Geir Arne Sunde er tilgjengelig for å rådgi for tjenesteplaner i Førde.  

   Denne ordningen gjelder til 30.11.2018.  

 

   Ulla Dorte Mathisen er på samme måte tilgjengelig for UNN.  

 

Sak 227/17-18  Ofs landsrådsmøte 6. november 2018, Gardermoen. 

Styret diskuterte innkalling, sakliste, forelesere, lengde på arrangementet 

etc.  

 

Styret vedtok å invitere til landsrådsmøte(landsråd/FTV/valgkomité) 

med følgende foreløpige sakliste: 

- Evaluering av lønnsoppgjøret 2018 

- Ny offentlig tjenestepensjon. 

- Valg 2019. 

- Eventuelt 

 

Samtidig sendes det en forespørsel til FTV om det er saker som de 

ønsker behandlet. 

 

Det vil bli innkalt til landsrådsmøte med oppstart mandag 5.11.2018, fra 

kl. 17 og med program tirsdag 6.11.2018 fra kl. 09.00 – 17.00.  

Christian Grimsgaard ble oppnevnt i programkomitéen.  

 

Sak 228/17-18   Akademikerne – forslag til nytt styre m.m.  

   Det forelå til behandling mail fra Dnlf 28.5.18, samt brev fra  

   Akademikerne 16.5.2018.  

      

   Of vedtok å sende følgende tilbakemelding til Dnlf i saken: 

    

   Kari Sollien foreslås til gjenvalg som leder.  

Marit Hermansen foreslås gjenvalgt som observatør. 

Geir Riise foreslås gjenvalgt i valgkomitéen.  

Jon Helle foreslås gjenvalgt til vara. 

 

   Forslag til forhandlingsutvalg kommer på et senere tidspunkt. 

 

Sak 229/17-18   Valg 2019 

   Styret diskuterte situasjonen i forkant av valget i 2019. 

 

Sak 230/17-18  Ofs formøte / landsrådsmøte mandag 28. mai 2018, Soria Moria 

Styret evaluerte Ofs formøte/landsrådsmøte. Det var enighet om at 

møtene hadde fungert godt og det var mange innspill og diskusjoner i 
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saken om lokale forhandlinger. Det var mindre respons på innspill til 

spørsmål til helsepolitisk debatt. Styret må jobbe mer med å få i gang 

refleksjoner til slike diskusjoner til neste års møter. 

 

Sak 231/17-18  Dnlf's landsstyremøte 2018 

Styret evaluerte Ofs deltakelse under landsstyremøtet. Styret ga en 

tilbakemelding på for kort tid til spørsmålsstilling og uten mulighet til å 

få svar fra politikerne. Det ble for lange innledninger og for mange saker 

til diskusjon. Både styremedlemmene og øvrige Of-medlemmer bør 

delta mer i diskusjonene fra talerstolen. Styret tar også med seg til neste 

år at landsrådet også må forberedes på å gå på talerstolen og komme 

med sine meninger direkte i møtet. 

 

Sak 232/17-18  Evaluering av vårkurset 2018 – kurskomiteen 

Evaluering av vårkurset 2018 og avvikling av framtidige kurs utsettes til 

arbeidsmøtet i september. 

    

Sak 233/17-18  Tilbud om medietrening for styret/tillitsvalgte 

   Jfr. sak 214 på forrige styremøte.  

   Saken ble utsatt til arbeidsmøtet i september. 

    

Sak 234/17-18  AEMH-møte i Lisboa 2018 

Jon Helle og Janne K. Bethuelsen orienterte fra møtet i Lisboa. Norden 

er fra 1.1.2019 innvalgt med Karin Båtelson, Sverige, som 2. 

visepresident i styret i AEMH. 

Of har tatt på seg ansvaret for å arrangere det neste AEMH-møtet i 

2019, forutsatt at det finnes egnede hotellfasiliteter.  

 

Sak 235/17-18  GDPR – nye regler om personvern 

Styret i Of vil følge Legeforeningens anbefalinger for å etterfølge det 

nye persondata-regelverket, slik det følger av den oversendte avtalen 

mellom Dnlf og yrkesforeningene. 

   Jfr. også sak Of-styresak 185/17-18, samt Dnlfs nettsider om saken. 

 

Sak 236/17-18  Sekretariatsstøtte til konsern-tillitsvalgte – KTV 

Styret ber de fire KTV-ene i de regionale helseforetakene om å lage et 

skriv som tar opp behovet for økt sekretariatstøtte. Skrivet oversendes 

styret i Of, som tar opp saken internt i Legeforeningen. 

 

Sak 237/17-18  (JH) Invitasjon fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) til felles  

arbeid med samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten  

Styret vedtok at Petter Brelin, leder av NFA, inviterer til styremøtet i Of 

30. august for å diskutere saken. 

 

Sak 238/17-18  Eventuelt 

Invitasjon til PSL's årsmøte i Oslo 31.8.2018. 

Christian Grimsgaard avklarer om han har anledning til å representere 

Of på årsmøtet til PSL fredag 31. august 
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Vårkurset 2019 – arrangementssted. 

Styret diskuterte de tilbudte lokalene. Det ble vedtatt at Of's sekretariat 

sender en e-post til Ylf's sekretariat for å utrede arrangementsstedet 

nærmere.   

 

 

 

 

 

09.07.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  

 


