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          Godkjent 23.4.2020
     

Årsmelding 

for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 
Innledning. 
Forrige ordinære landsrådsmøte ble avholdt onsdag 24. april 2019 på Britannia Hotel, 
Trondheim. Årsmeldingen for 2019 er basert på vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for 
perioden 01.09.2017 – 31.08.2019, samt nytt vedtatt prinsipp- og arbeidsprogram for 
perioden 1.9.2019 – 31.8.2021.  
 
Organisasjon 
  
Styret fra 1.1.2019 – 31.8.2019.  
 
Leder:   Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital, Trondheim   
Nestleder:  Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes, 

 Anestesiavdelingen, Fredrikstad.  
Styremedlemmer: Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus  
    Rikshospitalet, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo. 
   Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset Nord-Norge, 

nyremedisinsk avdeling, Tromsø. 
 Janne K. Bethuelsen, Helse Vest. 
 Stavanger universitetssjukehus, avd. for patologi, Stavanger. 
 Kjetil A.H. Karlsen, St. Olavs Hospital,  
 Klinikk for anestesi og intensivmedisin, Trondheim (til 23.4.2019). 
 Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs Hospital,  
Tiller DPS, Trondheim (fra 24.4.2019). 
Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus,  
ortopedisk klinikk, Lørenskog. 
Geir Arne Sunde, Haukeland Universitetssjukehus,  
Akuttmedisinsk avdeling/KSK, Bergen. 

 
Styret fra 1.9.2019 – 31.12.2019.  
 
Leder:   Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes, 

 Anestesiavdelingen, Fredrikstad.  
Nestleder:  Geir Arne Sunde, Haukeland Universitetssjukehus,  

 Akuttmedisinsk avdeling/KSK, Bergen. 
Styremedlemmer: Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus  
    Rikshospitalet, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo. 

 Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus,  
 ortopedisk klinikk, Lørenskog. 

   Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord-Norge, Plastikk- og 
rekonstruksjonsavdeling, Tromsø. 
 Marie Skontorp, Helse Vest. 
 Stavanger universitetssjukehus, Anestesiavdelingen, Stavanger. 
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 Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs Hospital,  
 Tiller DPS, Trondheim. 
Mathis A. Heibert, medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos. 

 
 
Sekretariatet. 
Sekretariatsleder Edith Stenberg jobbet for Of i 50% av sin 100% stilling i avdeling for Jus og 
arbeidsliv. Juridiske rådgivere har vært Jan Eikeland og Liv Marit Fagerli som begge har 
jobbet i Of ca. 40%/30 % av sine 100 % stillinger i avdeling Jus og arbeidsliv. 
Anna Sundberg har vært tilknyttet foreningen som sekretærbistand i 20% stilling. 
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. 
Legeforeningens kommunikasjonsavdeling har bistått Of ved behov.  
 
 
Landsrådet fra 1.1.2019 – 31.8.2019.  
 
Oslo krets: 
Aasmund Bredeli, Nevrologisk avdeling – UUS, OUS 
Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus A/S 
Lars Eilertsen, Diakonhjemmets sykehus 
Anne Marit Wang Førland, Avdeling for kreftbehandling – UUS, OUS 
Tor Einar Å. Calisch, Barnesenteret – UUS, OUS 
Erik Høiskar, Anestesi-avdelingen – UUS, OUS 
 
Akershus krets: 
Toril A. K. Morken. Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Mads Oksum, Ortopedisk avdeling - Akershus universitetssykehus 
Aage K. Huseby, Kvinneklinikken - Akershus universitetssykehus 
Espen Eeg, BUP Nedre Romerike Ahus, Akershus universitetssykehus 
 
Østfold krets: 
Corinna Maintz, Anestesiavd., Sykehuset Østfold Kalnes 
Britt Fritzman, Kirurgisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes 
Jonas Bjørdal, Ortopedisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes 
 
Hedmark krets:  
Fredrik Aaserud Eng, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar 
Hilde Gregussen, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar 
Jimmy Loekito, Sykehuset Innlandet Sanderud 
 
Oppland krets: 
Stein-Helge Hansen Tingvoll, Avd. for nevrologi, Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer 
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Paul Olav Stadtler, Avd. for øre-nese-hals, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik 
Saeed Moradi, Akutt- og korttidspsykiatri, Sykehuset Innlandet Divisjon Reinsvoll 
 
Buskerud krets:  
Harald Bergan, Avd. for bildediagnostikk, Vestre Viken HF Drammen 
Cahtrine Dunin-Woyseth, gyn-/fødeavdeling, Kongsberg. 
Fredrik Høien, anestesi, intensiv og operasjon, Vestre Viken HF Drammen 
 
Vestfold krets: 
Trond Hugo Haukebøe, Avdeling for anestesiologi, Sykehuset Vestfold HF 
André Blaauw, Psyk.fylkesavdeling Tønsberg, Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
Ellen Holtan Folkestad, Gyn.seksjonen – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF 
 
Telemark krets: 
Arne Runde, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark Skien 
Hanne Thürmer, Med.avd. Notodden, Sykehuset Telemark 
Tor Severinsen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien 
 
 
Aust-Agder krets: 
Cecilie Lunden Gundersen, Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal 
Susanne M.S. Hernes, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF - Arendal 
 
Vest-Agder krets: 
Hans-Thorwild Thomassen, Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand  
Christian Stremme, Anestesiavdelingen, Sørlandet sykehus Flekkefjord 
3. representant ikke valgt ennå.  
 
Rogaland krets: 
Alexander Seldal, Ortopedisk avdeling, Helse Stavanger HF 
Audun Osland Vik-Mo, Psykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF 
Eva K. Schmidt, Medisinsk avdeling, Haugesund Helse Fonna 
Marie Skontorp, Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF 
 
Hordaland krets: 
Aina Nærø Kristensen, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen  
Kristin Sæle, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen  
Anne Cathrine Skaar, Anestesi Stord  
Anagha Prabhakar Parkar, Røntgenavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus   
Dagfinn Lunde Markussen, Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus, Bergen 
 
Sogn og Fjordane krets: 
Hans Jacob Westbye, Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde HF 
Evy-Helen Helleseth, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde HF 
 
Møre og Romsdal krets: 
Odd Frode Aasen, Medisinsk avdeling - Volda 
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Kristen Rasmussen, Klinikk for anestesi - Ålesund 
Margaret K. Sævik Lode, Kvinneklinikken Ålesund 
 
Sør-Trøndelag krets: 
Lindy Jarosch von Schweder, Tiller DPS, St. Olavs Hospital 
Stein Olav Samstad, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital 
Marit S. Ekeland, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital 
Randulf H. Søberg, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital (til 30.6.2018) 
Frode Manstad-Hulaas, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU (fra 1.7.2018) 
 
Nord-Trøndelag krets: 
Mathis A. Heibert, medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos 
Jens Olaf Kleinau, medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 
 
Nordland krets: 
Anna Ulrika Larsson, Voksenpsykiatri VOP - Lofoten 
Per Kristian Skorpen, Medisinsk avdeling - Vesterålen 
Jan Ole Frantzen, Diagnostisk klinikk, UNN – Narvik sykehus 
 
Troms krets: 
Stig Hegna, ortopedisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 
Andreas Harald Kristensen, hjertemed.avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Solveig Nergård, Plastikk og rekonstruksjonsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø 
 
Finnmark krets: 
Arnt R. Johannessen, Finnmarkssykehuset – Hammerfest 
Christel Benedicte Eriksen, Klinikk for psykisk helsevern og rus, BUP Alta 
 
Landsrådet fra 1.9.2019 – 31.12.2019. 
 
Oslo krets: 
Aasmund Bredeli, Nevrologisk avdeling – UUS, OUS 
Per A. Drottning, Klinikk for medisin, Lovisenberg diakonale sykehus A/S 
Gry Torsæter Dahl, Anestesi- og intensiv avd., Diakonhjemmets sykehus 
Anne Marit Wang Førland, Avdeling for kreftbehandling – UUS, OUS 
Tor Einar Å. Calisch, Barnesenteret – UUS, Kvinne- og barnklinikken - OUS 
Erik Høiskar, Anestesi-avdelingen – UUS, OUS 
 
Akershus krets: 
Toril A. K. Morken, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF 
Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus,Vestre Viken HF 
Fabian Kirchner, Avdeling for lungesykdommer, Akershus universitetssykehus 
Gita Jacobsen, Øre-nese-hals-avdelingen, Akershus universitetssykehus 
Janne Mykland Hilde. Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus 
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Østfold krets: 
Corinna Maintz, Anestesiavd., Sykehuset Østfold Kalnes 
Britt Fritzman, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes 
3. representant ikke valgt ennå.  
 
Hedmark krets:  
Fredrik Aaserud Eng, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar 
Christian Lyng, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Divisjon Hamar 
Jimmy Loekito, Sykehuset Innlandet Sanderud 
 
Oppland krets: 
Stein-Helge Hansen Tingvoll, Avd. for nevrologi, Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer 
Paul Olav Stadtler, Avd. for øre-nese-hals, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik 
Oda S Hammerstad, Enhet for spiseforstyrrelser – poliklinikk, Sykehuset Innlandet Divisjon 
Gjøvik 
 
Buskerud krets:  
Jarle Kjønigsen, Ortopedisk avdeling Drammen, Vestre Viken HF 
Heidi Ranfelt, Seksjon for lungesykdommer – Ringerike, Vestre Viken HF 
Hilde Marie Skauby Flesseberg, Anestesiavdelingen Kongsberg Sykehus 
Emma Nielsen Klev, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF 
 
Vestfold krets: 
Trond Hugo Haukebøe, Avdeling for anestesiologi – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF 
André Blaauw, Psykiatrisk fylkesavdeling Tønsberg, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, 
Sykehuset Vestfold HF 
Ellen Holtan Folkestad, Gynekologiseksjonen, klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF 
 
Telemark krets: 
Arne Runde, Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark Skien 
Hanne Thürmer, Med.avd. Notodden, Sykehuset Telemark 
Thor Severinsen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien 
 
Aust-Agder krets: 
Cecilie Lunden Gundersen, Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal 
Susanne M.S. Hernes, Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF - Arendal 
 
Vest-Agder krets: 
Hans-Thorwild Thomassen, Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand 
Christian Stremme, Anestesiavdelingen – Flekkefjord, Sørlandet sykehus  
3. representant ikke valgt ennå.  
 
Rogaland krets: 
Bas Jeroen dr Romijn, Seksjon for lungesykdommer, Helse Stavanger HF 
Marion Egeland, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF 
Stein Arve Lund, Radiologisk avdeling, Haugesund Helse Fonna 
Tore Solbakken, Nevrologisk avdeling, Helse Stavanger HF 
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Hordaland krets: 
Aina Nærø Kristensen, Radiologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland 
Kristin Sæle, Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland 
Anne Catherine Skaar, Anestesi Stord  
Jana Midelfart Hoff, Nevrologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland 
Dagfinn Lunde Markussen, Mottaksklinikken, Helse Bergen HF - Haukeland 
 
Sogn og Fjordane krets: 
Clarence Johnpillai, Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde 
Evy-Helen Helleseth, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde 
 
Møre og Romsdal krets: 
Mangler valgresultat pr. 31.12.2019. 
 
Sør-Trøndelag krets: 
Vivi Bakkeheim, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital 
Stein Olav Samstad, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital 
Marit S. Ekeland, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital 
Frode Manstad-Hulaas, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, St. Olavs Hospital 
 
Nord-Trøndelag krets: 
Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger 
Anna Grav, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos HNT 
 
Nordland krets: 
Per Kristian Skorpen, Medisinsk avdeling – Vesterålen, Medisinsk klinikk - Bodø 
Frida Andræ, Kvinneklinikken -Bodø, Nordlandssykehuset HF 
Anna Ulrika Larsson, Psykisk helse- og rusklinikk, Bodø 
 
Troms krets: 
Stig Hegna, Ortopedisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 
Andreas Harald Kristensen, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge - 
Tromsø 
Karina Olsen, Mikrobiologisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø 
 
Finnmark krets: 
Christel Benedicte Eriksen, Klinikk for psykisk helsevern og rus, BUP Alta 
Thoralf Enge, Ortopedisk avdeling, Finnmarkssykehuset – Hammerfest 
 
 
Kurskomitéen fra 1.1.2019– 31.12.2019.  
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) 
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Lederutvalget – komité for miniseminarer for ledere - fra 01.01.2019 -31.12.2019. 
  Siri Tau Ursin, Helse Stavanger HF (leder) 
  Rune Heggedal, Volda 
  Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen  
  Ståle Clementsen, Akershus univ.sykehus  (styrets representant) 
   
Valgkomitéen fra 01.01.2019 – 31.8.2019. 
  Helge Haarstad, St. Olavs Hospital HF, Trondheim (leder) 
  Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus 
  Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland 
  Anna Ulrika Larsson, Konsern-tillitsvalgt Helse Nord 
 
Valgkomitéen fra 01.09.2019 – 31.12.2019. 
  Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus 
  Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland 
  Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital  
  Anna Ulrika Larsson, Konsern-tillitsvalgt Helse Nord 
 
Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.01.2019 – 31.8.2019. 
Redaktør:  Arild Egge, Oslo universitetssykehus. 
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus. 
   Jon Helle, Ofs leder. 
   Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder      
   
Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.09.2019 – 31.12.2019. 
Redaktør:  Arild Egge, Oslo universitetssykehus. 
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus. 
   Anne-Karin Rime, Ofs leder. 
   Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder   
 
 
Stipendkomitéen fra 01.01.2019 – 31.12.2019.    
   Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus. 
   Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen 
   Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes (styrets representant) 
 
Medlemstall. 
Foreningen hadde pr. 31.12.2019 -  10.393 medlemmer, samt 52 assosierte medlemmer. Pr. 
31.12.2018  hadde foreningen 10.103 medlemmer. 
 
Styremøter/fellesmøter. 
Det er i 2019 avholdt 13 styremøter, 2 av disse har vært kombinert med arbeidsmøter. 
 
Styret har behandlet 274 vedtakssaker. I tillegg har styret hatt 98 saker til 
orientering/diskusjon. 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 
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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 24. april 2019 på Britannia Hotel, Trondheim.  
Landsrådet ble videre samlet til møte i tilknytning til Legeforeningens landsstyremøte i 
Kristiansand, 3.6. – 6.6.2019.  
 
Landsrådet / foretakstillitsvalgte var også samlet til ekstraordinært møte 13. – 14. november 

2019 i forbindelse forhandlingene 2020. Det ble også holdt et foredrag om "Operativ 

psykologi for helsepersonell: hvordan og hvorfor vi må trene beslutningsferdigheter, 

situasjonsforståelse og stressmestring" – av Lars Antonsen, anestesilege, Sykehuset Østfold 

Kalnes. Møtet ble avholdt på Park Inn Hotel, Gardermoen. 

 
Medlemsmøter. 
Det har vært avholdt medlemsmøter i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Karasjok i tidsrommet 
19.-22.3.2019. Deltakere fra Of sentralt var Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen og Edith Stenberg 
(sekretariatet).  
Anne-Karin Rime deltok på medlemsmøte i Oppland legeforening på Pellestova 1.11.2019.  
 
Representasjon 
 
Den norske legeforenings sentralstyre 1.1.2019 – 31.8.2019:  
 
Jon Helle og Anne-Karin Rime var valgt som sentralstyremedlemmer i Den norske 
legeforening.  
 
Den norske legeforenings sentralstyre 1.9.2019 – 31.12.2019:  
 
Anne-Karin Rime er valgt som visepresident i Den norske legeforening. Geir Arne Sunde er 
valgt som sentralstyremedlem i Den norske legeforening. 
 
Ofs valgte delegater i Den norske legeforenings landsstyre fra 01.01.2019-31.8.2019. 
Jon Helle (via sentralstyret) 
Anne-Karin Rime (via sentralstyret) 
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 
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Vivvi Bakkeheim, Trondheim  
Odd Grenager, Fredrikstad 
Aasmund Bredeli, Oslo 
 
Vararepresentanter til Dnlfs landsstyret fra 01.01.2019- 31.8.2019.  
Marie Skontorp, Stavanger 
Hanne Thürmer, Notodden 
Cristina Spada, Lillehammer 
Andreas H. Kristensen, Tromsø 
Arnt R. Johannessen, Hammerfest 
Solveig Nergård, Tromsø 
Stig Hegna, Harstad 
Tone Hagerup, Kirkenes 
 
Ofs valgte delegater i Den norske legeforenings landsstyre fra 01.09.2019-31.12.2019. 
Anne-Karin Rime (via sentralstyret) 
Geir Arne Sunde, Bergen (via sentralstyret) 
Christian Grimsgaard, Oslo 
Ståle Clementsen, Lørenskog 
Solveig Nergård, Tromsø 
Marie Skontorp, Stavanger 
Mathis Heibert, Namsos 
Jannicke Mellin-Olsen, Bærum 
Aasmund Bredeli, Oslo 
Vivi Bakkeheim, Trondheim 
Christel Eriksen, Alta 
Anne Catherine Skaar, Stord 
Fredrik Aaserud Eng, Elverum 
 
Vararepresentanter til Dnlfs landsstyret fra 01.01.2019- 31.8.2019.  
 

1. Fabian Kirchner, Ahus  
2. Karina Olsen, Tromsø  
3. Jarle Kjønigsen, Drammen 
4. Tor Einar Calisch, OUS 
5. Susanne Hernes, Arendal 
6. Evy-Helen Helleseth, Førde 
7. Heidi Ranfelt, Ringerike 
8. Per Kristian Skorpen, Stokmarknes  
9. Christian Stremme, Flekkefjord  
10. Hanne Thürmer, Notodden  
11. Erik Høiskar, OUS 
12. Ellen Holtan Folkestad, Tønsberg  
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Geografiske representanter til Dnlfs landsstyret 01.01.2019-31.8.2019. 
 
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 
1. Erik Høiskar, OUS 
2. Saeed Moradi, Sykehuset Innlandet Reinsvoll 
3. Susanne Hernes, Sykehuset Sørlandet Arendal  
4. Corinne Maintz, Sykehuset Østfold Kalnes 
5. 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 
1. 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 
 
Vararepresentanter Helse Midt-Norge: 
 

1. Kristen Rasmussen, Ålesund 
2. Odd Frode Aasen, Volda 
3. Mathis A. Heibert, Namsos 
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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 

 
Geografiske representanter til Dnlfs landsstyret 01.09.2019-31.12.2019. 
 
Helse Sør-Øst – 8 representanter: 
 

• Gry T. Dahl, Diakonhjemmet 

• Cecilie Gundersen, Arendal 

• Oda Hammerstad, Sykehuset Innlandet 

• Torill Morken, Bærum sykehus 

• Anne Marit Wang Førland, OUS 

• Britt Fritzman, Kalnes  

• Harald Bergan, Drammen 

• Arne Runde,  Skien 
 
 
Vararepresentanter Helse Sør-Øst: 
 

1. Gita Gupta Jacobsen, AHUS 
2. Paul Olav Stadtler, Sykehuset Innlandet 
3. Hans T. Thomassen, Kristiansand 
4. Per Drottning, Lovisenberg 
5. Andre Blaauw, Tønsberg 
6. Trond Hugo Haukebø, Tønsberg 
7. Christian Lyng, Sykehuset Innlandet 
8. Corinna Maintz, Kalnes 

 
 
Helse Vest – 3 representanter: 

• Aina Nærø Kristensen, Helse Bergen Haukeland 

• Clarence Johnpillai, Helse Førde. 

• Kristin Sæle, Helse Bergen 
 
Vararepresentanter – Helse Vest: 
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1. Stein Arve Lund, Helse Fonna 
2. Bas Jeroen Romijn, Helse Stavanger 
3. Søren Vindfeld, Haraldsplass Diakonale sjukehus 

 
Helse Midt-Norge – 3 representanter: 
 

• Marit S. Ekeland, St. Olavs Hospital, Trondheim 

• Stein Olav Samstad, St. Olavs Hospital, Trondheim 

• Jens Olaf Kleinau, Sykehuset Levanger 
 
Vararepresentanter Helse Midt-Norge: 
 

1. Igor Jokic, Ålesund 
2. Frode Manstad-Hulaas, St. Olavs Hospital, Trondheim 
3. Anna Grav, Namsos 

 
Helse Nord – 2 representanter: 
 

• Frida Andræ, NLSH Bodø 

• Stig Hegna, UNN Harstad 
 
Vararepresentanter Helse Nord: 
 

1. Thoralf Enge, Hammerfest 
2. Klaus W.H. Becker, Mosjøen 

 
Den norske legeforenings tariffutvalg for næringsdrivende og normaltariff fra 1.1.2019-
31.8.2019 
Observatør: Jon Helle. 
 
Den norske legeforenings tariffutvalg for næringsdrivende og normaltariff fra 1.9.2019-
31.12.2019 
Observatørstatus. 
 
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 1.1.2019 – 31.8.2019. 
Jon Helle og Anne-Karin Rime.  
Vara: Christian Grimsgaard og Kjetil A.H. Karlsen 
 
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 1.9.2019 – 31.12.2019. 
Anne-Karin Rime og Ståle Clementsen 
Vara: Geir Arne Sunde og Mathis Heibert. 
 
Forhandlingsutvalg Stat fra 01.01.2019 – 31.8.2019.  
Anne-Karin Rime 
Vara: Ståle Clementsen 
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Forhandlingsutvalg Stat fra 01.09.2019 – 31.12.2019.  
Anne-Karin Rime 
Vara: Geir Arne Sunde 
 
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.01.2019-31.8.2019. 
Jon Helle. 
Gry Torsæter Dahl, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.  
Vara: Ikke oppnevnt.  
 
Forhandlingsutvalget Virke fra 01.09.2019-31.12.2019. 
Anne-Karin Rime 
Gry Torsæter Dahl, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.  
Vara: Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde 
 
Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune fra 01.01.-31.12.2019. 
Of bruker representantene fra Oslo legeforening som kontaktpersoner. 
 
Styremedlemmenes øvrige verv i råd og utvalg i Den norske legeforening /  
Akademikerne fra 01.01.2019-31.12.2019. 

 Jon Helle var medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-området til 
31.8.2019. 
Anne-Karin Rime er medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-
området fra 1.9.2019.  
Jon Helle var varamedlem til styret i Akademikerne (for Tor Levin Hofgaard) til 
2.12.2019. 
 
Ståle Clementsen er styremedlem i Akershus legeforening. 
Ståle Clementsen var i 2019 medlem av arbeidsgruppen Trakassering -retningslinjer for 
tillitsvalgte i Legeforeningen. 
 
Janne K. Bethuelsen var varamedlem i styret i Rogaland legeforening til 31.8.2019.  
Janne K. Bethuelsen er leder i styret i Rogaland legeforening fra 1.9.2019.  
 
Geir Arne Sunde leder Ofs lønnspolitiske utvalg. 
Geir Arne Sunde deltar i Legeforeningens arbeidsgruppe om Utdanningsfond III. 
Geir Arne Sunde er medlem i LIS123-utvalget – LIS-portalen. 
 
Ansatterepresentanter i RHF styrene. 
Christian Grimsgaard ansattes representant i styret for RHF Sør-Øst, Tom Guldhav i RHF 
Vest, fra februar 2019 Bjørn Egil Vikse, Lindy Jarosch-von Schweder i RHF Midt og Fredrik 
Sund, RHF Nord.  
 
Ansatterepresentanter i HF styrene. 
Anne-Karin Rime, representant i styret Sykehuset Østfold. 
Geir Arne Sunde, representant i  styret Helse-Bergen. 
Ståle Clementsen, representant i styret Akershus universitetssykehus. 
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Regionsutvalg.  
Janne K. Bethuelsen var leder av regionsutvalg Vest tom 31.8.19, medlem fra 1.9.19,  Lindy 
Jarosch von Schweder er medlem i regionsutvalg Midt, Ulrika Larsson er leder av 
regionsutvalg Nord, Christian Grimsgaard er medlem og Thor Severinsen er leder av 
regionsutvalg i Helse Sør-Øst. 
 
Konserntillitsvalgte. 

                     Christian Grimsgaard, Helse Sør-Øst, Janne K. Bethuelsen tom 31.8.19, Helse Vest, Marie 
Skontorp, Helse Vest, fra 1.9.19, Lindy Jarosch von Schweder, Helse Midt, Ulrika Larsson, 
Helse Nord tom 31.8.19.  

 
Annen representasjon. 
Jannicke Mellin-Olsen er president i Verdens anestesiforening, World Federation of Societies  
of Anesthesiologoists til 31.12.2020. 
Arne Laudal Refsum var medlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2019. 
Jon Helle er medlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2021. 
Jon Helle var varamedlem til styret i Akademikerne til 2.12.2019.  
Arne Laudal Refsum er styremedlem SOP 1.1.2020 – 31.12.2023. 
Arne Laudal Refsum er styremedlem i Christiania Torg. 
Janne K. Bethuelsen er leder av Rogaland legeforening. 
Stein-Helge Hansen Tingvoll er leder av Oppland legeforening. 
Lindy Jarosch-von Schweder er leder av Sør-Trøndelag legeforening. 
Erna-Gunn Moen var medlem av Dnlfs desisorutvalg til 31.8.2019. 
Harald Bergan er medlem av Dnlfs desisorutvalg fra 1.9.2019.  
Kjetil A.H. Karlsen var medlem av rettshjelpsutvalget 1.1.2019 – april 2019.  
Ulla Dorte Mathisen er medlem av rettshjelpsutvalget fra april 2019.  
Turid J. Thune var varamedlem i Dnlfs valgkomité til 31.8.2019. 
Ulla Dorte Mathisen er varamedlem i Dnlfs valgkomité fra 1.9.2019. 
Jon Helle og Anne-Karin Rime er medlemmer av Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og  
pasientsikkerhet – til 31.12.2020. 
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 2014-2019. 
 
Petter Hurlen er for perioden 2017-2019 fast medlem i IT-utvalget fra Normen.  
Pål Brekke er medlem i Dnlfs IT-utvalg 2017-2021. 
J. Arve Kristiansen er medlem i Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis 2018-2020 
Janne K. Bethuelsen er varamedlem til Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis 2018-
2020. 
Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn og Thore Andre Henrichsen er medlemmer i Rådet 
for legeetikk 01.01.18 – til 31.12.2021.  
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 Heidi Glosli er medlemmer av Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon – 
til 31.12.2021. 
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Marit Halonen Christiansen er leder av interimsutvalget Dnlfs menneskerettighetsutvalg.  
 
Representasjonsoppgaver i 2019. 
Nordöl –møtet 2019 ble arrangert Helsinki, Finland. 

Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian Grimsgaard og Edith Stenberg 

deltok fra Norge. 

AEMH-møtet 2019 ble arrangert i Oslo, 9-11. mai 2019. 

Jon Helle, Janne K. Bethuelsen, Ulla Dorte Mathisen og Edith Stenberg deltok fra Norge.  

Anne-Karin Rime deltok på Foreningen af Speciallægers årsmøte 4. -5. oktober 2019 i Vejle, 

Danmark. 

Jon Helle deltok på AFs landsrådsmøte 8.3.2019.  

Ofs leder har i funksjonen som sentralstyremedlem deltatt i ulike sammenhenger. 

13.-16.8.2019: Arendalsuka. Jon Helle deltok sammen med nestleder Anne-Karin Rime. 

Øvrige aktiviteter: 

Jon Helle var medlem i beredskapsgruppe spesialistutdanning til 31.8.2019.  

Jon Helle deltok på Lokalforeningsseminaret 14.-15.11 og hadde innlegg der som leder av 

arbeidsgruppen om lokalforeningenes fremtid (organisering og utvikling). 

Jon Helle deltok på NMFs årsmøte 23.03.19 i Bergen. 

Jon Helle deltok på Dnlfs møte (inkl Ylf og Of) med Sundhedsplattformen i Danmark 23.01. 

Jon Helle har deltatt i en rekke møter mellom ledelsen og tillitsvalgte i Helse Nord-Trøndelag. 

Jon Helle har ledet den sentralstyreoppnevnte arbeidsgruppen om lokalforeningenes fremtid 

(organisering og utvikling). 

Jon Helle har sittet i Arbeidsgruppe for å vurdere ordninger for sekretariatstøtte til 

yrkesforeningene i Legeforeningen.  

Jon Helle, Anne-Karin Rime og  Christian Grimsgaard har vært forelesere/hatt innlegg på 

diverse  møter/konferanser/seminar /årsmøter. 

Lindy Jarosch-von Schweder deltok på allmøte om Helseplattformen 6.5.2019, på St. Olavs 
Hospital.  
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1. Innledning 

2019 var et valgår i hele organisasjonen. Jon Helle stilte ikke til gjenvalg som Of-leder og gikk derfor 

av 1. september 2019 etter åtte år som styreleder. Anne-Karin Rime ble valgt som ny leder på 

landsrådsmøtet i april 2020.  

I løpet av Jon Helles lederperiode har mye skjedd både i Overlegeforeningen, Legeforeningen og i 

forhandlingssituasjonen. Helle kommenterer dette selv på følgende måte i Overlegen nummer 2-

2019: "Jeg har gjennom åtte år fått være lagleder for fire styrer med stor kunnskap, erfaring, 

klokskap, analysekraft og evnen til å se helhet og de lange linjer. Vi har utfylt hverandre godt med 

ulike temperament. Og vi har hatt mye godt humør."  

Både avtroppende og påtroppende styret og landsråd takker Jon Helle for lang og god innsats 

gjennom disse årene. 

I 2019 ble bruken av digitale verktøy utvidet. Det ble en vellykket innføring i bruken av WhatsApp 

under landsstyremøtet i Kristiansand. Det nye styret gikk aktivt inn for å bruke dette verktøyet 

internt og også å komme nærmere og enklere i kontakt med både landsråd og tillitsvalgte på en 

hurtig måte. Styret i Overlegeforeningen har også i løpet av 2019 i økende grad tatt i bruk det digitale 

verktøyet "Teams", som blant har gjort det lettere å ha styremøter uten å møtes fysisk. 

Legenes hus i Akersgata 2 trengte nødvendig vedlikehold og oppussing. Sentralstyret i Dnlf bestemte 

at hele sekretariatet med kontorplasser til frikjøpte tillitsvalgte derfor skulle flytte til midlertidige 

lokaler mens oppussingen foregikk. Flyttingen skjedde til 1. juli 2019 til Kirkegata 25. 

Tilbakeflyttingen til Legenes hus er planlagt til høsten 2020.  

2. Styrets fokusområder 
Styret i Of 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 2017-2019 
Styrets fokusområder for perioden fra 2017 frem til og med august 2019 var formulert slik: 

En bedre arbeidshverdag – organisering i spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidshverdagen til leger i sykehus er et av de viktigste arbeidsområdene styret har. Selv om styret 

og Overlegeforeningen har jobbet mye med den nye spesialistutdanningen, er det en bekymring at 

det vil bli en økt belastning på overleger som skal veilede og assistere utover det som gjøres i dag 

uten tilførsel av ressurser i form av utstyr og ekstra ansatte. Andelen av den enkelte overleges 
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arbeidstid som brukes til pasientrettet kontakt er nedadgående og denne utfordringen må vi jobbe 

videre med. I prosjektene rundt nye sykehusbygg har styret vært involvert i arbeidet med å legge til 

rette for en best mulig arbeidshverdag og bedret organisering av spesialisthelsetjenesten. Det er en 

bekymring i styret at man i for stor grad er opptatt av økonomi og i for liten grad opptatt av 

pasientrettet kvalitetsarbeid i sykehusene. Dette jobbes det videre med blant annet gjennom ulike 

høringer. 

 

Som en del av forberedelsene til overenskomstrevisjonen 2018, og for å utvikle fremtidens 
tariffavtaler, ville de regionale helseforetakene, med tilslutning fra helseforetakene gjennomføre to 
prosjekt. For å sikre en bred forankring i helseforetakene, ble arbeidet organisert som to felles 
interregionale prosjekter. 
 
Ambisjonen var at prosjektene ble gjennomført med deltakelse fra landets helseforetak 
med sykehusdrift, Spekter og Legeforeningen. 
 
Prosjekt 1 var organisert som en teknisk gjennomgang av drifts- og 
bemanningssituasjonen/arbeidsplaner for å sikre kunnskap om hvilket mulighetsrom 
som finnes for å organisere legenes arbeidstid innenfor arbeidsmiljølovens hovedregler. 
 
I prosjekt 2 ble legenes lønns- og kompensasjonsordninger gjennomgått med sikte på å utvikle 
fremtidens tariffavtaler ut fra endrede behov i samfunnet, hos arbeidsgivere og arbeidstakere. I 
dette prosjektet utgjorde prosjektgruppen fire medlemmer fra Legeforeningen og fire ledere som har 
bred og lang erfaring fra ledelse av leger fra de ulike helseregionene. Sekretariatet bestod av en 
deltaker fra Legeforeningen og to fra Helse Vest RHF. 

 

Overlegeforeningen ved representanter fra styret har deltatt i arbeidet i så vel prosjekt 1 som 

prosjekt 2. 

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? 

Of har spilt inn i høringer og arbeider internt at det er viktig at man følger med i det merarbeidet den 

nye LIS utdanningen vil gi for overlegene. Vi har inntrykk av at foretakene er oppmerksom på dette 

og prøver å legge til rette, men vi må følge nøye med hvordan implementeringen går. I tillegg har 

mange av Of sine medlemmer som sitter i de ulike spesialistkomiteene gjort en formidabel innsats 

når det gjelder de nye læringsmålene og også sittet i lokale styringsgrupper for implementeringen. 

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 

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? 

Of inviterte foretakstillitsvalgte og landsrådsrepresentanter til et ekstra møte i november 2018, og 

dette ble godt mottatt. I 2018 hadde Of foretakstillitsvalgt ved alle foretak, bortsett fra ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Rekruttering av foretakstillitsvalgt til UNN har vært 
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forsøkt på flere måter, men har ikke lyktes. Vi planlegger våren 2019 å sende ut en Questback til 

foretakstillitsvalgte om med spørsmål om hva de tror vil gjøre det mer attraktivt å bli tillitsvalgt. 

Forskning 

Styret er opptatt av at det tilrettelegges for god klinisk forskning i sykehushverdagen, og er glad for at 

sentrale myndigheter også ser viktigheten av pasient-nær forskning. Imidlertid er styret bekymret for 

om forskning blir en salderingspost i en presset sykehushverdag. Styret har fokusert på feltet 

forskning i arbeidet med ulike høringer (bla høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger) og inkludert forskning som del av programmet under årets 

Vårkurs og som tema i møter med sykehusledere.     

Ledelse 

Overlegeforeningen har gjennom sine lederseminar forsøkt å nå ut til legeledere på alle nivåer. Det å 

være legeleder i dagens pressede sykehusøkonomi er en utfordrende øvelse. Styret ønsker at 

Overlegeforeningen skal ha en plass til de overlegene som har påtatt seg disse viktige stillingene. 

Overlegeforeningen er opptatt av å jobbe for mest mulig stedlig ledelse da dette er en vesentlig 

faktor for å lykkes. Styret er bekymret for den manglende beslutningsmakten som ligger hos den 

enkelte mellomleder og for den rollen det kan se ut som HR har ved flere sykehus hvor HR fremstår 

som egen lederlinje og ikke den lederstøtten HR er ment å være. 

 

2.2 Fokusområder 2019-2021 
Styrets fokusområder for perioden fra 2019 frem til og med august 2021 er formulert slik: 

Etterutdanning og fagutvikling for overleger 

Har endring av utdanningsforløpene ført til en annen hverdag i sykehusene? Har dette påvirket 

organiseringen av overlegenes arbeidshverdag? Hvordan sikre adekvat fagutvikling og nødvendig 

etterutdanning for overleger? Hvilke tiltak må på plass for å sikre tilstrekkelig tid og ressurser til å 

ivareta etterutdanning av overleger? Hvor mange overleger benytter seg av overlegepermisjonen og 

hvor mange må utsette den? Har man anledning til fagutvikling i hverdagen? 

Basert på arbeid som ble vedtatt av landsstyret i 2016 har vi startet et samarbeid med Fagavdelingen 

for å ferdigstille et dokument som man må jobbe for at forankres både hos Spekter og hos 

Helsedirektoratet. 

Styrke tillitsvalgarbeidet  

Tillitsvalgte skal bidra til god utvikling av sykehusene. Hvordan kan vi bidra til å understøtte særlig de 

foretakstillitsvalgtes arbeid? Hvordan etablere nærmere kontakt på tvers av sykehusene mellom FTV-

gruppene? Hvordan kan koplingen mellom hovedforeningen og sentrale 

tillitsvalgte/konserntillitsvalgte styrkes? Hva er hensiktsmessige kommunikasjonsformer og gode 

rutiner for samarbeid? Hvordan sikre god rekruttering til lokale tillitsvalgts posisjoner? 

Ledelse 

Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav fra ledelsen i sykehusene. 

Har lederne det handlingsrommet og de ressursene  de trenger for å ivareta ansatte og utvikle 

pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og stedlig ledelse i sykehusene? Vi trenger ledere 

som ikke føler seg maktesløse, men har handlingsrom til å utføre dette viktige samfunnsoppdraget.  
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Forskning og innovasjon 

Blir klinisk forskning salderingspost i en presset sykehusøkonomi? Helseministeren har gitt klar 

beskjed om at andelen kliniske studier skal opp. Dette har foretakene ikke klart å levere på. Legger 

drift og permisjonsordninger til rette for klinisk forskning i sykehusene? Hvordan stimulere 

pasientnær tjeneste og produktinnovasjon? Hva er mulighetene for kombinasjonsstillinger på 

sykehus utenfor universitetssykehusene? 

3. Ofs prosjekter 2019 

Det ble ikke avholdt miniseminarer for ledere i 2019. Styret har gjennom hele året diskutert hvordan 

nå ut til ledere på en bedre måte enn før. Det anses som både ønskelig og viktig å tilby medlemmer 

som er ledere et relevant og godt tilbud fra foreningen. Styret har diskutert og vurdert flere 

forskjellige alternativer og det vil bli igangsatt nye tilbud i 2020.  

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. I 2019 avga Of 42 høringsuttalelser til Legeforeningen. Of opplever å få mange 

gode tilbakemeldinger på de høringsuttalelser foreningen avgir.  

 
Alle Ofs høringsuttalelser ligger publisert på Ofs nettsider. Blant særlig viktige høringer i 2019 kan 

nevnes: 

 
1. Høring- NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland  

 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i samråd med Barne- og familiedepartementet og 

Kunnskapsdepartementet sendt på høring NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland (Bilder, film og 

lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen). Utredningen 

redegjorde for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og 

omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole-. I tillegg redegjør utredningen for 

virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av 

brukere, pasienter, ansatte, pårørende og andre besøkende og mediene samt dagens praksis 

og utfordringer i sektoren.  

 

Utredningen inneholdt forslag til veileder om bilder, film og lydopptak, samt samtykkeskriv 

for bruk i skolen og barnehagen.  

 

Of valgte i sin høringsuttalelse å konsentrere seg om de delene som berører helsetjeneste.  

 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\årsmeldinger-of\2019 årsmelding\2019 årsmelding-godkjent-23042020.docx

  20 
 

Utvalget beskrev praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og hvor 

domsavsigelsene i stor grad er knyttet ti avveining mellom ytringsfrihet versus personvern, 

og at andre forhold trekkes inn som supplerende i den vurderingen som gjøres. Utvalget la i 

sitt arbeid i hovedsak samme forståelse til grunn, og Of støttet at det var en hensiktsmessig 

tilnærming. Dette fordi både ytringsfrihet og personvern er grunnleggende rettigheter, og Of 

vurderer at de fleste andre forhold som kommer i betraktning, er sekundære. Of fremholdt 

at taushetsplikten kan ses som en følge av det særlige behovet for personvern som gjelder 

for mennesker i en sårbar situasjon mv.  

 

Of støttet videre utvalgets vurdering at offentlig virksomhet og sykehus ikke kan betraktes 

som privat eiendom, og at offentlige virksomheter således ikke kan nekte tilgang med 

eieråderetten som begrunnelse. Of fremholdt dessuten at Of erfarer at flere 

helseinstitusjoner i praksis driver forhåndssensur ved å nekte journalister tilgang til 

institusjonene på generelt grunnlag, eller avkreve forhåndsgodkjenning. Of erfarer at 

hensynet til pasientenes personvern i en del sammenhenger brukes som vikarierende 

argument for å utøve sensur. Denne type begrensninger bidrar etter Ofs erfaring til at 

kritikkverdige forhold og hendelser ikke avdekkes.  

 

Utvalget diskuterer hvorvidt presse og andre skal kunne gis adgang til sykehus og andre 

helseinstitusjoner. I den diskusjonen går utvalget i noen grad bort fra avveiningen mellom 

ytringsfrihet og personvern, og begrunner eventuelle innskrenkninger i ytringsfriheten med 

lovbestemmelser om faglig forsvarlighet og ansattes arbeidsmiljø. Etter Ofs syn er dette 

ganske svakt begrunnet.- Også her dreier det etter Ofs vurdering om en avveining mellom 

ytringsfrihet og personvern, og personvernhensyn må veies tyngre enn ytringsfriheten når 

det dreier seg om pasienter innlagt i helseinstitusjoner. Of ga videre uttrykk for at også 

personvernhensyn for ansatte må vektlegges. 

 

I tillegg anså OF at det samme hensynet kan gjøres gjeldende for ansatte i institusjonene, og 

at ansatte bør kunne reservere seg fra tilstedeværelse av utenforstående i 

behandlingssituasjoner. Etter Ofs syn kan også hensynet til forsvarlig og (i mindre grad) 

ansattes arbeidsmiljø anføres i denne sammenheng, men da underordnet personvernhensyn.  

 

Of mente videre at utvalget i for stor grad vektla hensynet til arbeidsmiljø og faglig 

forsvarlighet.  

 

Endelig fokuserte Of i høringsuttalelsen på at i enkelte deler av arealene vil 

personvernhensyn gjør seg sterkt gjeldende, som sengerom og operasjonsstue. Dette er 

areal hvor pasienten bør ha samme krav på vern som i sitt eget hjem. Også behandlingsrom 

hører etter Ofs vurdering til denne kategorien. Dette dreier seg om områder som ikke er 

allment tilgjengelige, og det bør kunne legges begrensinger på hvem som har tilgang. Etter 

Ofs syn bør institusjonene likevel ikke gis anledning til å begrense tilgangen for journalister 

eller andre utenforstående hvis både pasient og ansatte samtykker i tilstedeværelsen.  
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2. Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 

 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 
helseregisterloven mm. Høringen var omfattende og sammensatt og inneholdt både tekniske 
og juridiske vurderinger. Forslagene gjaldt tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre 
helsedata i helseregistre til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, 
planlegging, styring og beredskap for å fremme  helse, forebygge sykdom og skade samt gi 
bedre helse- og omsorgstjenester.  
 
Of vektla i sin høringsuttalelse at det overordnet sett fremstår fornuftig å samle data fra de 
nærmere 200 forskjellige medisinske kvalitetsregistre, for å etablere en nasjonal infrastruktur 
og fellesløsning for helseanalyse. Forutsatt at en samling av data kan forenkle 
administreringen og uthenting av data, var Of positiv til dette. Men i og med at alle forvaltere 
som allerede eksisterer før endringen er ment å bestå også etter endringen, stilte Of 
spørsmål ved om endringene faktisk ville gi mindre byråkrati. Uavhengig av dette, var Of 
positive til at prosessen forenkles hvis man etter endringen kun behøver å sende søknad ett 
sted, og at dette også inkluderer REK.  
 
Of uttrykte i høringen at det er usikkert om de foreslåtte endringene vil bedre og 
tilrettelegge for mer klinisk forskning i sykehusene. I dag kan man i samarbeid med registrene 
hente ut data og statistikk uten kostnad. I dag må man kanskje gjennom flere 
søknadsprosesser enn man må etter de foreslåtte endringene, men samarbeidet og 
kjennskapen de som forvalter registrene har til materialet, styrker ofte forskningen heller 
enn å forringe den via økt tidsbruk. Of ga i høringen uttrykk for at det var uklart om dette vil 
endres når man får en nasjonal forvaltning av dataene.  
 
Of fant videre grunn til å påpek at høringen omhandler data og registre som er bygget opp, 
forvaltet og følges opp av ansatte i offentlige institusjoner. Det er en stor jobb og et 
tilsvarende antall ressurser som brukes for å opprettholde og samle inn data. I dag benytter 
de fleste seg av disse tjenestene som en del av klinisk forskning og av et samfunnsoppdrag. 
Hvis man skal ta seg betalt for disse tjenestene i fremtiden, blir det neppe et rimeligere 
tjenestetilbud for de offentlige aktørene, mens det blir meget rimelig og lett tilgang for 
private aktører som kan ha store kommersielle interesser knyttet til data som i noen tilfeller 
er unike i et globalt perspektiv. 
 
Of uttrykte videre bekymring for at forslaget legger opp til – og i så stor grad vekt på- 
kommersialisering av data innhentet av det offentlige i et tillitsforhold til pasientene.  
 
Of mente videre at forslaget om endring fra et pseudonymt register til et 
personidentifiserbart register er problematisk  og en betydelig og omfattende endring for 
den enkelte pasient.  
 
Nåverdien av mer effektiv utvikling og oppfølging av legemidler er beregnet til 3,9 milliarder 
kroner over 15 år. En stor del av denne gevinsten forutsetter at legemiddeldata er 
tilgjengelige på helseanalyseplattformen og at sammenstilling med andre data kan utføre 
enkelt og effektivt. Of mener at denne sammenligningen ikke kan eller bør gjøres uten 
innhenting av samtykke eller at pasienten har mulighet for å reservere seg. Of stiller 
spørsmål ved om denne endringen kun er til får å forsvare den økonomiske gevinsten.  
 
Det har de siste årene vært noe nedgang i klinisk forskning utført av blant annet leger i 
sykehus, og Of mener det burde være et større fokus på å tilrettelegge for den typen 
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forskning da det er uavhengig og i størst mulig grad objektiv forskning. Of mener det er 
uheldig at det i større grad legges opp til en kommersialisering, da dette kan forringe 
kvaliteten på studiene som kommer ved bruk av data samlet inn av det offentlige.  
 
Høringen gir stor plass til å beskrive tiltak som sørger for at personvernet er ivaretatt, og Of 
bestrider ikke hvor gode de elektroniske plattformene er/vil være eller i hvor stor grad man 
klarer å opprettholde dagens anonymisering. Imidlertid er de data som hentes inn under 
samtykke eller hvor det foreligger reservasjonsmulighet gitt under visse forutsetninger og i 
en allianse og i et tillitsforhold til den enkelte forvalter/helsepersonell. Her ønsker man å 
bruke data i en større og foreløpig uklar sammensetning, ved å sammenstille forskjellige 
registre. Dette bryter med intensjonen av det første gitte samtykket og kan være 
ødeleggende for det tillitsforholdet man er avhengig av i en behandler- eller forskningsrolle. 
Of mener dette er bekymringsfullt og må adresseres i større grad. 

 

Alle høringsuttalelser avgitt fra Of til Dnlf er publisert på Ofs nettside:  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-

mener/hoeringsarkiv/#43136  

5. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder lønnsoppgjør og 

forhandlinger 

 
5.1 Forhandlingsarbeidet i Spekter-området 

Mellomoppgjøret 2019 
Spekter og Akademikerne helse gjennomførte våren 2019 et mellomoppgjør i helseforetakene. For 
Legeforeningens del ble lønnsoppgjøret for Legeforeningens medlemmer i helseforetakene i sin 
helhet avtalt sentralt. Resultatet både for Ylfs og Ofs medlemmer var på nivå med frontfaget på 3,2 
%. Oppgjøret var et unntak fra Akademikernes lønnspolitikk om lokale forhandlinger, med et utrykt 
mål i fremtiden om at det legges til rette for gode lokale forhandlinger.   

Arbeidsgruppe  
I tillegg avtale partene å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide med analyse av lønnsdata og 
beregningsmodeller fram mot hovedoppgjøret 2020, samt se på utilsiktede lønnsforskjeller mellom 
kjønn og lønnsutviklingen for leger som ikke er omfattet av vaktordninger.    

Lovisenberg diakonale sykehus fikk samme prosent som foretakene, men beregnes lokalt. På Martina 
Hansens hospital ble det lokale forhandlinger etter ønske lokalt.  

Tvistesaker i Spekter-området 
Legeforeningen og Spekter hadde på Legeforeningens initiativ en dialog gjennom hele 2019 om diverse 
tvistesaker/uenigheter om tolkningen av tariffavtalene i helseforetakene. Dialogen trakk ut i tid, men 
var konstruktiv og videreføres i 2020. 

Som resultat av dialogen signerte partene en enighetsprotokoll om lønn og rettigheter til 
kompetanseutvikling for spesialist i hovedspesialitet som går videre i grenspesialisering.  

Partene nærmet seg en enighet når det gjelder usaklig forskjellsbehandling av midlertidig ansatte leger 
som oppnår spesialitet. 

I tillegg ble noen saker sendt tilbake til lokale parter for videre dialog. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/hoeringsarkiv/#43136
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/hoeringsarkiv/#43136
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En komplisert sak i 2019 var tvist om alminnelig arbeidstid for i underkant av 50 overleger ved 
Sykehuset Innlandet HF. Bakgrunnen for saken var at Sykehuset Innlandet mente en gruppe 
overleger ansatt etter 2014 ved en feil hadde fått 38 timers uke ved ansettelse. Sykehuset Innlandet 
endret ensidig arbeidstiden fra 38 til 40 timer per uke, med virkning fra 1. september 2019. 
Konsekvensen var en nedgang i lønn på mellom 80.000 og 100.000 kroner per overlege – i en 
situasjon med identisk arbeidsplan og arbeidsbelastning.  
 
Legeforeningens advokater gikk tungt inn i saken, og etter langvarig dialog som ikke førte til noe 
resultat,  ble det rett  før jul sendt et søksmålsvarsel til Sykehuset Innlandet på vegne av de berørte 
overlegene. Etter intens dialog kom Legeforeningen og Sykehuset Innlandet til enighet om en løsning 
i januar 2020. Løsningen omfatter alle overlegene som fikk brev fra Sykehuset Innlandet om at de ved 
en feil hadde 38 timers uke ved ansettelse. For legene i Divisjon psykisk helsevern innebærer 
løsningen at de ikke skal lide et lønnsmessig tap som følge av endringen. For øvrige leger innebærer 
løsningen i tillegg at de beholder 38 timers uke som en personlig ordning, så lenge de har sin 
nåværende overlegestilling i helseforetaket. Med denne løsningen var det ikke lenger behov for en 
rettslig avgjørelse. 
 
Det gjenstår blant annet en uløst sak fra Helse Bergen, hvor det vurderes søksmål i 2020. Saken gjelder 
for lav betaling for utrykning på vakt for overleger og mulig krav om etterbetaling tre år tilbake i tid. 

 5.2  Virke 

I Virke-området er det Legeforeningen, ikke hovedsammenslutningen Akademikerne, som inngår 
avtaler direkte med Virke og er formell part i de sentrale avtalene. Legeforeningen har likevel valgt å 
samarbeide tett med andre foreninger i Akademikerne, samt NITO og Norges Farmaceutiske 
forening. Det er opprettet et uformelt forhandlingssamarbeid, som i stor grad opptrer samlet i 
forhandlinger med Virke.     

Forhandlingene om sentral særavtale 
Legeforeningen og Virke møttes den 4. og 5. februar 2019 for å forhandle om endringer i den 
sentrale særavtalen for perioden 1.1.2019-31.12.20. Avtalen tilsvarer overenskomstens del A2 i 
Spekter. Forhandlingene resulterte i vesentlige gjennomslag for Legeforeningen: 

• Partene kom til enighet om innføring av faste stillinger for leger i spesialisering.  

• Prinsippet om rullerende arbeidsplaner og kollektivt vern ble befestet.  

• Reglene om alminnelig arbeidstid ble modernisert, og dagarbeidstiden utvidet tilsvarende i 
Spekter til kl 18 og til kl 19 for leger som ikke går i vakt.  

• Det ble videre avtalt nærmere bestemmelser om etablering av arbeidsplaner,  

• Retten til vaktfritak for gravide leger i siste trimester ble tydeliggjort.  

• Videre er det avtalt at virksomheten kan tilrettelegge for tid til faglig fordypning for overleger 
og legespesialister, samt at leger i utdanningspermisjon kan tilstås dekning av legitimerte 
utgifter. 

• Overleger og legespesialister gis permisjon med full lønn inntil 10 dager per år til kurs, 
kongresser og møter. 

• Det gis 14 dager permisjon med lønn før disputas til PhD. 

• Særavtalen fikk også en egen bestemmelse om livsfasepolitikk. 
 
I motsetning til i Spekter, ble det ikke avtalt bestemmelser om sommerplaner. Dersom sykehusene i 
Virke skal bruke sommerplaner, forutsetter det enighet med tillitsvalgte lokalt.   
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Lønnsoppgjøret ble gjennomført lokalt våren og høsten 2019 i de ulike virksomhetene. Basert på 
tilbakemeldinger fra tillitsvalgte er inntrykket at oppgjørene stort sett er på linje med 
sammenliknbare grupper ellers i samfunnet, og at forhandlingene ble gjennomført på en god måte.   

Implementering av faste stillinger 
Implementering av faste stillinger for leger i spesialisering i sykehusspesialiteter er godt i gang og 
etter 01.10.19 skal alle LIS ansettes fast også i Virke området. 

Overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke 
Det ble i perioden arbeidet med ulike pensjonspørsmål knyttet til noen ytterst få virksomheter som 
har meldt overgang til forsikret tjenestepensjon i Virke. Overgang fra ytelsespensjon til forsikret 
tjenestepensjon skal følge særskilt fastsatte prosedyrer og ny ordning skal imøtekomme de krav som 
stilles til ytelser i ny pensjonsordning.  

 

5.3 Stat 

Mellomoppgjøret i staten 2019 
Mellomoppgjøret endte i mekling. Legeforeningen og de øvrige foreningene i Akademikerne 
aksepterte den 24. mai 2019 Riksmeklerens forslag til løsning. For Legeforeningen innebar løsningen 
at det skulle forhandles lokalt om fordeling av en pott på 2,15 % av lønnsmassen med virkning fra 1. 
mai som følger hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og staten. Frist for gjennomføring av 
forhandlingene ble satt til 31. oktober 2019. 

• Minstelønnen for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning heves. Det samme gjør 
minstelønnen for stipendiater og spesialistkandidater. 

• Avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 
1963 eller senere. Dette medfører at vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet 
og de som er født senere.  

• Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi 
pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå. Når pensjonsgrunnlaget nå 
utvides vil det gi bedre pensjon for mange statsansatte. Med den nye offentlige 
tjenestepensjonen som trer i kraft i 2020, vil dette ha stor betydning for arbeidstakere som 
har en stor del av inntekten sin basert på slike tillegg. 

  

Avtalen Akademikerne har med staten betyr at lønnstilleggene blir forhandlet frem i kollektive 
forhandlinger på det enkelte arbeidssted i staten. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsstedet kan bli 
enige om lokale generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte og individuelle lønnstillegg til 
enkeltansatte.  

Hovedavtalen i staten 
Hovedavtalen prolongeres til ut 2020, altså en videreføring uten endringer utover språklige 
justeringer og oppdaterte lovhenvisninger. 

 

6. Bladet "Overlegen" 
Of har gitt ut fire utgaver av bladet i 2019. De fire utgavene har hatt hvert sitt store hovedtema. 
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I 2019 hadde bladet følgende hovedtema: 

• Nr. 1 Er legearbeidslivet blitt for tøft? 

• Nr. 2 Elektronisk pasientjournal. Forskning.  

• Nr. 3 Sykehusbygg 

• Nr. 4 Sykehusbygg - fremtiden 

 

Dette har vært en bevisst redaksjonell satsing siden 2012. Redaksjonen har i 2019 – som i 2018 -

bestått av redaktør Arild Egge, Arne Laudal Refsum, Jon Helle og Edith Stenberg. Jon Helle gikk av 

som leder – og med det ut av redaksjonen til Overlegen - 31. august 2019. Ny leder av Of, Anne-Karin 

Rime, kom inn i redaksjonen 1. september 2019. Tema og innhold i bladet Overlegen diskuteres og 

gjennomgås i hvert styremøte. Styret bidrar med forslag til tema/bidragsytere, samt skriver egne 

artikler 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 medlemmer og 

ledere på ulike nivåer i helsetjenesten.  Bladet publiseres også digitalt på foreningens nettside.     

 

Det ble i 2019 iverksatt  samarbeid med Merkur Grafiske om digitalisering av Overlegen på egen 
plattform. Flere alternative forslag ble forelagt for styret. Styret vedtok å iverksette denne 
digitalisering med virkning fra nr. 1-2020. Tidligere utgaver av medlemsbladet gjennomgås også for 
publisering på ny plattform.  
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7. Arrangementer 

 

7.1  Tariffkurs 
Tariffkurset ble avholdt på danskebåten 11. – 13. februar 2019. I tillegg til innlegg fra Ofs og 

Legeforeningens egne representanter, herunder president Marit Hermansen, direktør avdeling for 

Jus og arbeidsliv – JA avdelingen- Lars Duvaland og forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom, holdt 

forskningssjef Fafo Sissel Trygstad innlegget "Lojalitet og ytringsfrihet i spesialisthelsetjenesten". 

Filosof og forsker Henrik Syse fra Peace Research Institute Oslo engasjerte deltakerne med innlegget 

"Refleksjoner om en viktig, krevende og konfliktfylt dyd".  

 

Ylfs leder Christer Mjåset delte Ylfs tanker om arbeidstidsbestemmelsene, hvordan vektes 

arbeidstidens lengde kontra belastning i tillegg til lokale versus sentrale forhandlinger.  

 

Det ble også tid til gruppearbeid, hvor hovedfokuset var problemstillinger knyttet til arbeidstid før 

tariffkonferansens siste del som gikk på strategi knyttet til vårens forhandlinger.  

 

I Danmark holdt nestformann i Overlegeforeningen, Danmark, Klaus P. Klausen innlegget "Læger i 

strejk, nesten". 

 

7.2 Vårkurs 
Vårkurset ble avholdt onsdag 24. april til fredag 26. april på Britannia Hotel, Trondheim, for tredje 

gang i samarbeid med Ylf.  

 

Vårkurset bestod av 9 sesjoner, med følgende temaer: 

 

1. Flyktninger og norske leger 
2. Global helse 
3. Nanomedisin 
4. Pasientskader 
5. Beredskap 

a. Legemiddelmangel: Steinar Madsen, Medisinsk fagdirektør Legemiddelverket 

b. Sykehusenes rolle i totalforsvaret: Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, 

Kontreadmiral (p)/Forsvarets Sanitet 

6. Personvern – gjør vi rett eller gjør vi galt? 
7. Todelt helsetjeneste 
8. Veiledning i spesialistutdanningen 
9. Ny spesialistutdanning – hvor går veiene? 

 
Sesjonene 1, 6, 7 , 8  og 9 var fellessesjoner med Ylf. Det er kurskomiteen som utarbeider 

programmet.  
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7.3 Landsrådsmøter 
Of avholdte tre landsrådsmøter i 2019. Ordinært landsrådsmøte ble avholdt i forbindelse med 

vårkurset i Trondheim 24. – 26. april. Det andre var landsrådsmøte i tilknytning til landsstyremøte 3. -

6. juni 2019 i Kristiansand og det tredje var 13. og 14. november på Radisson Blue Airport Hotel 

Gardermoen. 

 

8. Ofs arbeid for ledere 

 

8.1  Ofs lederstipend 
For 2019 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. 

 
Of har i 2019 mottatt 2 søknader om og gitt tilsagn om 2 lederstipend. 

8.2 Ofs lederutvalg 
Lederutvalget bestod i 2019 av Siri Tau Ursin, Stavanger universitetssykehus, Ståle Clementsen, 

Akershus universitetssykehus (styrets representant), Marieke Claessen, Vestre Viken og Rune 

Heggedal, Volda, Helse Møre og Romsdal.  

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 2019 ble det publisert følgende bidrag i denne spalten: 

 
Nr. 1: "Gode beslutninger fattes sjelden av en person alene bak et skrivebord", av Anita 
Schumacher, administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
Nr. 2:  "Giftig ledelse" av Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved 
Handelshøyskolen BI. Artikkel tidligere publisert i "Ledernytt" 12. april 2019. Saken gjengis 
med tillatelse av artikkelforfatter. 
 
Nr. 3:  "Hva vil det si å være en god leder?". Av Nezar Raouf, spesialist i indremedisin og i 
hjertesykdommer og avdelingssjef ved Avdeling for akuttmedisin, Sykehuset Østfold.  

9. Sosiale medier 
På Ofs nettsider www.overlegeforeningen.no publiseres informasjon om organisasjon, 

høringsuttalelser, kurstilbud, alle numre av Overlegen 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.  

http://www.overlegeforeningen.no/
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Det jobbes med å utvikle hjemmesiden til en hensiktsmessig og søkbar plattform for kommunikasjon. 

Styret jobbet dessuten i 2019 med å få bladet Overlegen over i en digital løsning.  

 
Artikler fra bladet "Overlegen" deles og styrets medlemmer bidrar også etter ønske med artikler til 

yngreleger.no. 

 

Of har også egen Instagram-konto.  

10. Internasjonalt arbeid 

10.1 Nordöl 
Nordöl (møte mellom de fire nordiske overlegeforeningene) 2019 var på Hanaholmen i Espoo, 

Finland, fra 2. mai til og med 4. mai. Den norske delegasjonen bestod av Jon Helle, Ulla Dorte 

Mathisen, Anne-Karin Rime og Edith Stenberg. I tillegg til norske delegasjonen, møtte to 

representanter fra Sverige, tre fra Danmark og fire fra Finland.  

 
Møtene har et fast tema der landene referer og diskuterer aktuelle saker siden sist i eget land og de 

enkelte lands delegasjoner hadde på forhånd spilt inn temaer som de ønsket å diskutere i møtet.  

 
Felles for alle landene, er at de sliter med underfinansiering og mangel på sengeplasser på 

sykehusene, men måten landene har organisert sykehusene på, er forskjellige. I Danmark og Norge 

har man helseregioner. Danmark har fem og Norge har fire. Sverige har sine landsting som 

organiserer spesialisthelsetjenesten og i Finland er det kommunene som har ansvaret.  

 
I møtet orienterte finnene om en reform innenfor helse- og sosialområdet som de har arbeidet med 

de siste 10 årene, men som ikke fikk flertall i Riksdagen. Finnene mener de trenger en reform eller en 

endring på grunn av de problemene sektoren står ovenfor blant annet på grunn av eldrebølgen. 

Arbeidspresset øker og i alle land meldes det om at de yngre legene ikke orker presset. I Finland 

jobber ca 50 % av legene deltid. Temaer for øvrig var presentasjon av den danske 

sundhedsplatformen som bruker Epic og de plager danskene mente var årsaken til fiaskoen med 

Epic. Danskene orienterte videre om den danske sundhedsreformen hvor behandlingen skal flyttes 

nærmere pasientene selv gjennom å legge ned helseregionene.  

 
I Sverige var de opptatt av leger som ledere på alle nivåer i tillegg til fokus på etterutdanning av 

spesialister samt hvordan ansvarliggjøre arbeidsgiver i en presset økonomisk situasjon, noe som 

forøvrig er likt i alle de fire landene.  

 

Fra den norske delegasjonen var GDPR et tema. Det kan se ut som vi i Norge har tolket 

personvernreglene strengere enn i de andre nordiske landene. I tillegg snakket nordmennene om 

"Kloke valg kampanjen" hvor vi er først ute i Norden. Samme kampanje er i startgropen både i 

Sverige og Danmark. Den norske delegasjonen hadde også spilt inn temaene legemiddelmangel og de 

sivile sykehusenes oppgaver i krig.  
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10.2 AEMH 
Det årlige møtet i den europeiske overlegeforeningen, Association Européenne des Médecins des 

Hôpitaux (European Association of Senior Hospital Physicians) – AEMH, ble avholdt i Oslo 9. – 12. mai 

2019. Norge ble i 2018 møtet i Lisboa oppfordret til å være arrangør i 2019.   

 

Norsk overlegeforening var dermed arrangør av AEMH- møte 2019. Konferansen i 2019 hadde som 

overordnet tema Clinical leadership – AN Euorpean Project.  

 

Jon Helle, Janne Bethuelsen og Ulla Dorte Mathisen representerte Norge på møtet, i tillegg til Edith 

Stenberg fra Ofs sekretariat.    

 

Første møtedag bestod av flere forelesninger. Forelesningene hadde tema som ble benyttet som 

grunnlag for arbeidsgruppene, Clinical leadership og Challengers for hospital doctors todan, under 

72nd AEMH-Plenary Meeting som offisielt ble åpnet andre møtedag. Forelesningene omhandlet 

helseøkonomi, legers rolle i ledelse av helsetjenesten, endringsledelse, Junior Doctors tanker om 

klinisk ledelse i tillegg til viktighet av strukturert medisinsk utdanning i Euorpa. 

 

AEMH jobber frem mot å ha en europeisk sertifisering for leger i ledelse, som AEMH ser for seg skal 

kunne bli et erfarings- og kvalitetsstempel på sikt i Europa.  

 

Som fast post på AEMH møtet, presenterte alle deltakerlandene sine "national reports".  

 

10.3 CPME 
CPME står for Comitè Permanent Des Mèdecins Europèens (Standing Comimittee of European 

doctors) og Jon Helle representerte Of på det årlige CPME-møtet på Malta 5.-6. april 2019.  

 

 

11.  Andre aktiviteter 

 

11.1 Legeforeningens medlemskartotek og tilhørighet i 

yrkesforeninger 
Styret i Overlegeforeningen har i løpet av 2019 arbeidet med å sikre at Legeforeningens 

medlemskartotek er tilstrekkelig ajourført med tanke på at medlemmene tilhører korrekt 

yrkesforening. Bakgrunnen er at styret har fått en rekke tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som tilsier at 

et stort antall medlemmer som er ansatt som overleger ikke er registrert med tilhørighet i Of, men i 

stedet er oppført som medlemmer i Yngre legers forening (Ylf). 

 

Registreringen i medlemskartoteket utgjør grunnlaget både for overføring av økonomiske midler fra 
Legeforeningen til den enkelte yrkesforening og fordelingen av delegater til landsstyret. Det får 
derfor potensielt store konsekvenser når registeret ikke samsvarer med de reelle 
ansettelsesforholdene i sykehusene. 
 
Det er Legeforeningen sentralt som er ansvarlig for å ha et korrekt ført medlemsregister, og styret i 
Of har derfor vært i dialog med sekretariatet med tanke på å innarbeide rutiner som sikrer korrekt 
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informasjon om legers yrkestilhørighet. Ofs foretakstillitsvalgte har også vært involvert i dette 
arbeidet. 
 

Ved inngangen til 2020 er det styrets oppfatning at arbeidet for å sikre korrekt medlemstilhørighet så 

langt i liten grad gjenspeiles i medlemsstatistikken, og styret vil derfor fortsette dialogen med 

Legeforeningens sekretariat for å finne løsninger. 

11.2 Møte mellom Ofs leder og sekretariatsleder og direktør og  

forhandlingssjef i avdeling for Jus og arbeidsliv (JA) 
Denne møteplassen er etablert for løpende å kunne diskutere aktuelle saker, tilsvarende det Ylf-

ledelsen har etablert med JA etter at Ylf ansatte egen sekretrariatsleder utenfor Legeforeningen.  

 

11.3 Møte mellom Ofs leder, nestleder og sekretariatsleder og 

Ylfs leder, nestleder og sekretariatsleder  
Dette forumet fortsatte i 2019 for å kunne diskutere saker av felles interesse på et tidlig tidspunkt.  

11.4 Felles styremøter med andre yrkesforeninger 
Of gjennomførte felles styremøte med PSL styret 14. mars 2019. Tema for møtet var  

 

• Valg 2019 

• Utdanningskapasitet i rekrutteringssvake fag, for eksempel psykiatri 

• Sekretariatstøtte og behov for sekretariatstjenester 

• Rettighetsvurderinger 

• Samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak 

• Ny spesialistutdanning – LIS i avtalepraksis 

• Eventuelt  
 

Of gjennomførte felles styremøte med Ylf 5. september 2019. Tema for møtet var  

 

• Samarbeid mellom styrene, arbeidsform 

• Felles vårkurs 2020 

• Arbeid opp mot hovedoppgjøret 2020, arbeidsgrupper 

• Legespesialisten 

• Lønn og arbeidstid 

• Leger før turnus 

• Kontingentfordeling 

• Rekruttering av tillitsvalgte i neste periode 

• Tillitsvalgtopplæring, herunder videreutvikling av kurs for mer erfarne tillitsvalgte 
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11.5 Prosess- sekretariatsbistand 
Yrkesforeningene har i en årrekke benyttet seg av Legeforeningens sekretariatstjenester. Siden 

høsten 2009 har alle yrkesforeningers sekretariatstjenester blitt levert av hovedforeningen. I 2018 

besluttet Yngre legers forening å ansette egen jurist som sekretariatsleder, og i kjølvannet av dette 

besluttet sentralstyret å nedsette en arbeidsgruppe for å se på et mandat for en eventuell 

arbeidsgruppe for å vurdere mulige sekretariatstjenester til yrkesforeningene fremover. 

Arbeidsgruppen ble ledet av Ole Johan Bakke og besto av lederne av yrkesforeningene med bistand 

fra sekretariatet. 

Behovet for sekretariatstjenester kartlegges i dialog med styrene i yrkesforeningene og planen var at 

resultatet av kartleggingen skulle legges frem for sentralstyret i februar. Den videre planen var at 

beskrivelse av mulige modeller, fordeler og ulemper skulle legges frem for sentralstyret i mars/april 

2019.  

Dette arbeidet ble noe forsinket da Ylf hadde behov for noe mer tid til interne prosesser for å avklare 

sitt behov for sekretariatstjenester.  

Arbeidet fortsetter derfor videre i 2020. 

Styret i Of har vedtatt at vi fortsetter dagens ordning med kjøp av sekretariatstjenester fra 

hovedforeningen.  

11.6 Prosjekt ombygging Legenes hus  
Etter 23 års drift i Legenes hus i Akersgata 2 siden oppføringen i 1996, var huset preget av slitasje. 
Siden juli 2019 har det derfor pågått et omfattende rehabiliteringsprosjekt i bygget.  

I byggeperioden holder Dnlfs og Ofs sekretariat til i midlertidige lokaler i Kirkegata 25. Det er planlagt 
innflytting i Legenes hus høsten 2020. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


