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          Godkjent 10.2.2021. 

Referat fra styremøte i Of - 2/2021 
 
Tidspunkt:    Torsdag 14. januar 2021, kl. 11.00 – 17.00 og 

   fredag 15. januar, kl. 09.00-14.00 

 

Det ble arrangert et felles møte med styret i Yngre Legers Forening 
fredag 15. januar, klokken 12.30 til 13.30. 

 

Sted:   Teams-møte 

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle 

Clementsen, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, 
Lindy Jarosch-von Schweder og Marie Skontorp. 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridisk rådgivere). 
 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 4/2021   Referat fra styremøtet 11. desember 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 5/2021   Referat fra styremøtet 5. januar 2021 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 6/2021  Dnlfs IT-utvalg – oppnevning av ny Of-representant 

  Det vises til sak 223/19-20 fra forrige styremøte. 

 

  Styret diskuterte mulige kandidater til nye Of-representanter i 
Legeforeningens IT-utvalg.  

 

  Styret vedtok å foreslå Gunvor Eikeland, St. Olavs Hospital, som ny Of-
representant i Legeforeningens It-utvalg. 
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Sak 7/2021   Representasjon i fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond I 
- perioden 2021 - 2024 

   Det foreligger til behandling brev fra Dnlf datert 30. desember 2020.  
 

Styret vedtok å foreslå å gjenoppnevne Helge Haarstad som medlem i 
Utdanningsfond I. Arne Runde foreslås gjenoppnevnt som varamedlem. 

 
Sak 8/2021  Kravsinvitasjon – forhandlinger av Særavtalen med Virke 
   Det foreligger til behandling brev fra Dnlf datert 15. desember 2020. 
 

Styret diskuterte hvilke krav Of skal fremme til de forestående 
forhandlingene om særavtalen i Virke i mars. Fristen for tilbakemelding 
er 1. februar 2021. Jurist Jan Eikeland utarbeider et utkast til svar, som 
oversendes styret til endelig godkjennelse innen 29. januar 2021. 

 
Sak 9/2021  Tariff-kurs - torsdag 11. februar 2021 

Tariff-kurset i februar avvikles digitalt. Styret vedtok at temaene «Privat 
vs offentlig helsetjeneste» og «Delte hjemler for privatpraktiserende 
avtalespesialister» blir satt opp som egne programposter. 

 
Sak 10/2021  Landsrådsmøte / vårkurs 2021 

Lindy Jarosch-von Schweder orienterte om arbeidet med planleggingen 
av vårkurset 15. – 16. april 2021. Styret diskuterte mulige temaer og 
aktuelle foredragsholdere. Dersom vårkurset ikke lar seg avvikle fysisk 
grunnet korona-situasjonen, utsettes kurset til høsten. Endelig 
beslutning blir tatt på det kommende styremøtet. Landsrådsmøtet 
avvikles uansett i det planlagte tidsrommet, enten fysisk eller digitalt. 

 

Sak 11/2021  Nytt prinsipp- og arbeidsprogram for 2021-2023 

Styret diskuterte mulige endringer i prinsipp og arbeidsprogrammet 

(PAP) for perioden 2021-2023. Styret vedtok å sende ut någjeldende 

PAP til landsrådet, hvor fristen for innspill settes til 1. mars. Endelig 

prinsipp- og arbeidsprogram for den kommende perioden skal vedtas 

av landsrådet i april. 

 
Sak 12/2021  Data-utstyr til Ofs styremedlemmer og styrehonorar 

Styret vedtok at sekretariatet til neste styremøte legger fram et utkast 
til et saksframlegg til vårens landsråd med forslag om honorarendringer 
til diskusjon.  

Høringssaker 
 

Sak 13/2021 Høring – Landsstyremøtet 2021 – Planlegging av aktuelle saker 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
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Of takker for anledningen til å komme med innspill til sak 9 på landsstyremøtet 2021. Sak 7 
Helsepolitisk debatt omtaler kampanjen "Helse og trygghet først", og angir deretter de fem 
hovedområdene som inngår i kampanjen.  
 
Overlegeforeningens vurdering er at sak 9 med fordel kan omhandle temaer fra kampanjen. 
Overlegeforeningens innspill til sak 9 er derfor i prioritert rekkefølge: 
 

1) Sykehusbygg  
2) God beredskap koster, men dårlig beredskap koster mer 
3) Sammen for en god helsetjeneste 

Sak 14/2021 Høring – Landsstyresak: forslag til arbeidsprogram 2021-2023 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse: 
 
Overordnet vil vi si at det er et ambisiøst og detaljert arbeidsprogram som dekker store, 
viktige felt. Etter Ofs vurdering kan det være (for) krevende for sentralstyret å jobbe med alt 
som er satt opp i arbeidsprogrammet. En måte å gjøre arbeidsprogrammet mindre detaljert 
på, kan være å ta ut de fleste kulepunktene under de temavise overskriftene. Flere av 
kulepunktene er på et detaljnivå som vil være utfordrende for sentralstyret og følge opp. 
 
Of kunne ønsket et arbeidsprogram som var tydeligere på hva sentralstyret skal prioritere å 
ferdigstille på kort sikt og på lang sikt.  
 
Diskusjonen er igjen hva et arbeidsprogram skal være og hvor forpliktende det skal være for 
sentralstyre. Landsstyret må etter Ofs syn vurdere om arbeidsprogrammet skal være kortere 
og mer fokusert slik at det peker en tydeligere retning på hva sentralstyret skal arbeide med i 
den gjeldende perioden. 

Sak 15/2021 Høring – Veiledning av leger i spesialisering 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Innledningsvis defineres det målgrupper for rådene, det gis en tydelig leseveiledning og en 
definisjon/begrepsforklaring. Spesialitetskomiteene i Legeforeningen er nevnt som et organ 
som kan gi råd. 
 
Of mener at innledningen er tydelig og god men at spesialitetskomiteenes brede kompetanse 
i fagfeltene bør nevnes og at det bør påpekes at terskelen for å benytte seg av den bør være 
lav. 
 
Flere begrep i begrepsforklaringen har samme betydning, slik som 
«underveisvurdering/formativ vurdering» og «sluttvurdering/summativ vurdering».  
 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2021\ref20210114-15-godkjent.docx 4 

 

Of mener at det, for å unngå forvirring og for mange begrep, med fordel kan brukes et begrep 
per betydning og anbefaler å velge den som er enklest å forstå.  
 
Det er positiv at kilder (forskrifter) er innarbeidet i teksten med lenker og at relevant 
litteratur angis. Det bidrar til brukervennlighet at rådene er delt i en kort praktisk del i 
begynnelsen og utdypende forklaring i fortsettelsen. 
 
Pkt.3 «Virksomhetens/leders rolle og oppgaver i veiledning» 
Her belyses det ulike punkter, blant annet leders ansvar for å legge til rette og sette av 
tilstrekkelig tid til veiledning, at LIS får en veileder med tilstrekkelig kompetanse og at LIS er 
sikret en tilstrekkelig nøytral vurdering. Of støtter dette. 
 
Pkt.4 «Veileders rolle og oppgave i veiledningen» 
I dette punktet defineres veileders plikter både på overordnet og individuelt nivå, og det 
defineres at veiledningsmøter bør avholdes minst hver fjerde uke og ha en varighet på 45-60 
minutter. 
 
Of mener at formuleringen også her er tydelig, men mener at oppsatt tidskrav er for rigid. Det 
bør åpnes for at man kan ha hyppigere og kortere veiledningsmøter 
 
Pkt 5. «Innhold i veiledningen» 
Her foretas det en pedagogisk tilnærming til innhold i veiledningsmøter og det reflekteres 
rundt makt og ansvar.  
 
LIS og spesialist(veileder) har forskjellige posisjoner og selv om kunnskapsformidling i første 
linje skal skje fra veileder til LIS, er Of opptatt av en god toveiskommunikasjon mellom 
partene. LIS kan bidra med ny kunnskap og bør være en aktiv part i møtene (se også pkt. 5.4). 
 
I pkt. 5.4 påpekes det at LIS har en egenansvar for å bidra inn i veiledermøtene.  
 
Of mener at dette punkt kan utdypes mer – og at den kan rangeres høyere ved å ikke sette 
den på slutten av kapittel.  
 
Pkt. 6 «Veilederutvikling» 
Her belyses det grunn- og etterutdanning av veileder, og at det skal legges til rette for 
kursdeltakelse.  
 
Of mener at det bør defineres at rett til permisjon for deltakelse på veilederkurs, kommer i 
tillegg til avtalefestet (A2) rett til 10 dager etterutdanning/kurs for spesialister. 
 
Det påpekes at veileder selv bør bidra til vedlikehold av kompetanse. 
 
Of er enig i dette, men vil samtidig påpeke at det, spesielt på sykehus med sterk fokus på 
klinisk drift og produksjon, kan være utfordrende for en veileder å sette av nok tid. Dette 
gjelder både til kurs og gjennomføring av veiledermøtene, men også til forberedelse av disse, 
bedømming og signering av læringsmål mm. Of mener at det skal settes av tid i tjenesteplan 
for dette. 
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Gruppen som har utarbeidet høringsutkast består i hovedsak av klinikere fra store sykehus.  
 
Rådene og reglene til veiledning betyr et faglig og organisatorisk løft for spesialistutdanning 
og Of ser positivt på dette. Gjennomføring av et godt veiledet spesialistløp krever tid og 
ressurser. 
 
Vi er bekymret for at veiledning med alle sine forpliktelser fører til betydelig merarbeid i en 
allerede hardt presset arbeidssituasjon for mange kolleger spesielt på de steder der det er få 
spesialister. 
 
Det er etablert regionale fora/råd for veiledere i enkelte regioner. Of mener dette med fordel 
kan systematiseres for å sikre kompetanseoverføring og støtte til veiledere i et felles råd – og 
det er spesielt viktig i distrikt der små enheter med få spesialister dominerer. 
Of mener avslutningsvis at det bør lages en kortversjon av rådene for daglig bruk. Vi vil også 
vise til legeforeningens «forslag til elementer som kan inngå i en veiledningssamtale» (se 
vedlegg) som kan tas med i en slik kortversjon. 

Sak 16/2021 Høring – Høring om LIS1-ordningen – evalueringen og tiltak. 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Generelt: 
Overlegeforening ønsker å påpeke behovet for å ha god utdanningskapasitet slik at vi får 
utdannet fremtidig spesialister jfr. framskrivningsbehovet. Dette innebærer også å ha 
tilstrekkelig med LIS1-plasser.  
 
Punkt 3:   
Hvis forskriften åpner for å tilby tjeneste i en annen kommune i et annet fylke (selv med de 
begrensningene som beskrives) f.eks. etter foreldrepermisjon, kan det medfører et dårligere 
tilbud til de aktuelle LIS1. Bekymringen er at det kan bli en litt lettvint utvei for å skaffe 
kommune for å gjennomføre resttjenesten/eller for så vidt også hele tjenesten i 
kommunehelsetjenesten. I stedet for å gjøre hva man kan for å sikre plass i tildelt kommune, 
er bekymringen at terskelen kan bli for lav for å tilby ledig plass i et annet fylke.  
 
Of er bekymret for at det blir enklere for myndighetene å tilby plass i et annet fylke, noe som 
igjen kan medføre at aktuell LIS1 heller velger å vente på ledig plass i tildelt kommune.  
For den enkelte LIS1 kan dette i realiteten bety valg mellom enten ulønnet permisjon, eller å 
flytte. Hvis legen må flytte, kan det igjen bety at amming - i den grad det fremdeles ammes- 
må avsluttes. Dette fordi legen erfaringsmessig ikke har barnepass kveld, helg og natt slik at 
barnet må bo hos far som ofte ikke har anledning til å flytte med for de aktuelle månedene. I 
ytterste konsekvens kan en slik fordelingspraksis også være i strid med likestillings- og 
diskrimineringsloven.  
 
Of mener at det heller bør legges større press på det ansvaret kommunene, Statsforvalteren 
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og Helsedirektoratet har til å finne en løsning som medfører at LIS1 får gjennomføre 
tjenesten i tildelt kommune, uten at det medfører ufrivillig ulønnet permisjon i etterkant av 
foreldrepermisjon.  
 
Punkt 7: 
Of mener leger som har lang klinisk erfaring fra andre land bør få egne vurderinger, eks. 
flyktninger og asylsøkere. De vil kunne ha nytte av et introduksjonsprogram til den norske 
helsetjenesten. De må etter Ofs syn få en realitetsvurdering av sin kompetanse.  
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte. 

 
a) Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe om helseinnovasjon. 

Styret vedtok å foreslå Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlem i 
Of og konserntillitsvalgt Helse Midt, til denne arbeidsgruppen. 

 
Tema til arbeidsmøtet: 

• Nytt prinsipp- og arbeidsprogram for 2021-2023 (PAP) – se også vedtakssak 12/2021.  

• Sykehusbygg – veien videre. Seniorrådgiver Linda Markham i SPOL presenterte ideer til 

hvordan Of kan arbeide videre med denne saken. 

• Privat versus offentlig helsetjeneste, jfr. sak 228/19-20.  

Høring – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten. 
Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nou-2020-13-
private-aktorer-i-velferdsstaten/ 

• Valg 2021 

 

Saker til orientering / diskusjon 
• Status korona-situasjonen 

• Vaksinering av helsepersonell 

• Bladet Overlegen 

• Fellesmøte med Ylf  fredag 15. januar 2021 

o Arbeidsgruppe i Spekter.  

o Forhandlinger 2021.  

o Virke-forhandlingene 2021.  

o Webinar – Sykehusbygg. Ylf ønsker invitasjon å delta på Ofs seminar.  

• Gjennomgang av møteplan for perioden fram til 1. september 2021.  

• Årsmeldingen for 2020 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Styrets kvarter 

 

 
Referenter:  Edith Stenberg og Jan Eikeland 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nou-2020-13-private-aktorer-i-velferdsstaten/
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