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   Godkjent 26.8.2021. 

 

Referat fra styremøte i Of - 09/2021 
 
Tidspunkt:    Fredag 18. juni 2021, kl. 10.00 – 17.00. 

     

Sted:   Teams-møte/ fysisk møte. 

   Ofs leilighet Bryggetorget 7, Aker Brygge, Oslo 

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

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

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

(juridiske rådgivere). 
 
Andre deltakere: Spesialrådgiver Kari Eikvar i fagavdelingen, Dnlf, deltok under sak 78. 

 

Vedtakssaker 
 

Sak 77/2021  Referat fra styremøtet 31. mai 2021 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 78/2021  Obligatorisk etterutdanning av legespesialister 

Styret vedtok at saken settes opp på sakslisten til landsrådsmøtet i 
august. Anne-Karin Rime og Geir Arne Sunde har ansvaret for å 
presentere saken for landsrådet, og utarbeide et notat som oversendes 
landsrådet i forkant. 

 

Sak 79/2021  Innkalling til landsrådsmøte mandag 30. august 2021 

Styret vedtok endelig saksliste til landsrådsmøtet, og fordelte 
arbeidsoppgaver. 

 

Sak 80/2021  Jubileumsgave til jubileumskurset 2021 

Styret vedtok å bruke inntil 75.000 kroner til en jubileumsgave til 
deltakerne på høstens jubileumskurs. 
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Sak 81/2021  Jubileumskurset 2021 

Styret diskuterte mulige temaer til jubileumskurset. Christian 
Grimsgaard har ansvaret for å følge opp i tråd med styrets føringer. 

 

Styrets representanter i kurskomiteen følger opp arbeidet med det 
sosiale programmet i samarbeid med sekretariatet. 

 

Sak 82/2021  Vedtektsendringer – status fra arbeidsgruppen 

Marie Skontorp og Jan Eikeland informerte om arbeidet til gruppen som 
har fått ansvaret for å vurdere mulige endringer i Ofs vedtekter og 
valginstruks. Styret ga innspill til hvordan saken skal presenteres for 
landsrådet i august. Styret ser det som ønskelig at et eventuelt endelig 
forslag om vedtektsendringer legges fram for det ordinære 
landsrådsmøtet våren 2022. 

 

Sak 83/2021  Legeforeningens medlemsregisteret – veien videre 

Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland orienterte om kontakten som Ofs 
sekretariat har hatt med sekretariatet i Legeforeningen om hva som kan 
gjøres for at Legeforeningen har et oppdatert medlemsregister som 
sikrer korrekt tilhørighet til yrkesforeningene. Styret vedtok at styrets 
leder følger opp saken sammen med sekretariatet. 

 

Sak 84/2021  Etterlønn for Of-leder – sikringsvedtak  

   Skriftlig saksfremlegg i saken var ettersendt styret.  

 

Styret vedtok å ikke gå videre med saken nå, men anbefaler at nytt 

styre gjør en fornyet vurdering av spørsmål om Of ledere skal ha 

etterlønn, og i så fall eventuelle vilkår knyttet til etterlønnen. 

    

Sak 85/2021  Nedsetting av gruppe for å vurdere eventuell innføring av 
møtegodtgjørelse til OF-utvalg og arbeidsgrupper 

Tekst fra vedtaksprotokollen fra landsrådsmøtet 15.4.2021: 

"Landsrådet ber styret nedsette et utvalg for å se nærmere på om det i 

noen tilfeller skal gis møtegodtgjørelse for møter utenom arbeidstid, 

kompensasjon for arbeid på fritiden utenom møter, og/eller eventuelt 

kompensasjon for tapt inntekt i den grad det legges møter til 

arbeidstiden som medfører lønnstrekk for legen. 

 

Utvalget skal også vurdere om styrets medlemmer skal ha rett til ekstra 

honorar eller møtegodtgjørelse for arbeidskrevende/tidkrevende 

oppgaver, eller om alt arbeid anses dekket av styrehonoraret. 
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Hvis utvalget kommer til at det skal gis møtegodtgjørelse eller annet 

honorar for noen av tilfellene nevnt over, skal utvalget foreslå konkret 

hvilke type oppdrag/arbeid som gir rett til kompensasjon. Utvalget skal 

også foreslå innretningen på kompensasjonen." 

 

Det bes om at styret tar stilling til videre framdrift i saken.  

 

Styret vedtok at sekretariatet, leder og nestleder på epost til styret 

kommer med forslag på deltakere til arbeidsgruppen.   

 

Sak 86/2021  Medlemskap i AEMH  for 2022 

Styret vedtok å fornye Overlegeforeningens medlemskap i AEMH for 
året 2022. 

 

Sak 87/2021  Valg - Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

Styret foreslår Svein Arne Monsen som Ofs kandidat til Legeforeningens 
Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

Sak 88/2021  Provisjon til annonseansvarlig - Overlegen 

Firmaet som selger annonser til Overlegen ønsker en reforhandling av 
kontraktsbetingelsene. Styret ber sekretariatet gå i dialog med firmaet. 
Styreleder får fullmakt til å inngå ny avtale. 

 

Sak 89/2021  Invitasjon til PSLs årsmøte 20. august 2021 

Styret vedtok at Anne-Karin Rime og Geir Arne Sunde representerer 
Overlegeforeningen på årsmøtet til PSL i Bergen 20. august 2021. 

 

Styret vedtok at Geir Arne Sunde representerer Of på arrangementet 

 

Sak 90/2021  Helselederskolen kull III: styringsgruppe 

Styret vedtok at Geir Arne Sunde/ Ofs styreleder deltar i 
styringsgruppen for Helselederskolen. 

 

Sak 91/2021  Møteplan for august, arbeidsmøte og øvrige styremøter 2021 

Det som allerede er planlagt er landsrådsmøte 30. august, 
jubileumskurs 31. august og 1. september.  

I tillegg er det planlagt styremøte/julemøte fredag 10. desember.  

Styret vedtok at det blir styremøte torsdag 26.8. kl. 13-16 – digitalt. 
Møteplan for øvrig tas opp på senere møte, eventuelt på epost.  

 

Sak 92/2021  Valg av ny nestleder og varamedlem - vedtektsendringer 

Styret vedtok å fremme et forslag for landsrådet 30. august 2021 som 
innebærer at landsrådet skal velge ny nestleder ved varig forfall av den 
valgte nestleder. Etter dagens vedtekter er det styret som foretar dette 
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valget. Styret vedtok også å fremme et forslag om at landsrådet skal 
velge nytt varamedlem til styret, ved varig opprykk til et av de faste 
styremedlemmene.  

Styret vedtok å be valgkomitéen igangsette arbeidet med å fremme 
forslag til ny nestleder og ny 2. vara under forutsetning av at landsrådet 
godkjenner forslaget om denne vedtektsendringen. 

Høringssaker 
Sak 93/2021  Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
"Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 –2028" ivaretar viktige områder for 
fremtiden, inkludert helseperspektivet. Norsk overlegeforening (OF)  mener likevel at helse 
burde bli gitt større omtale og oppmerksomhet i planen. Norsk helsetjeneste vil de 
kommende årene møte særskilte utfordringer med en aldrende befolkning. Vår evne til å 
håndtere disse utfordringene vil kreve innovasjon og omstilling i tjenestene. Forskning og 
utdanning vil være viktige virkemidler for å nå målsetningene.  
 
I planen er utfordringbildet skissert slik: «Offentlig sektor må fremover tilpasse seg store 
strukturelle endringer, for eksempel demografiske endringer som følge av aldring, endret 
bosettingsmønster, innvandring og svingninger i fødselstall, og endret helse- og sykdomsbilde 
i befolkningen» 
 
I helsetjenesten er det i dag krevende for lederne å legge til rette for strukturell omstilling og 
innovasjon. Det er stramme budsjett, og betydelig press i den daglige driften for å nå 
behandlingsmåtene. Etter OFs syn bør en langtidsplan ikke alene peke på utfordringsbildet, 
men også skissere mulige overordnede strategiske grep og tilnærminger som kan bidra til 
nødvendige endringer i sektoren. Forskningsbasert utvikling av bedre behandlingsmetoder, 
kostnadseffektive innovasjoner og en bedre nyttiggjøring av høykompetent personell vil være 
virkemidler for å imøtekomme behov hos pasienter og brukere, men også for å ivareta 
økonomisk bærekraft. 
 
I planen skisseres grep for å styrke forskningen: «Kvaliteten i høyere utdanning må bli bedre. 
Vi må lykkes bedre i å rekruttere de beste talentene, og vi må få ned gjennomsnittsalderen på 
doktorgradskandidatene.» 
 
Å legge til rette for doktorgradsløp tidlig i karrieren er nødvendig og støttes, men like viktig er 
det å få muligheten til å drive forskning etter endt doktorgrad, for eksempel gjennom 
kombinasjonsstillinger. Denne type stillinger bør kunne tilbys flere innen helsetjenesten 
(fastleger, avtalespesialister, ansatte i pleie og omsorgstjenesten og ansatte ved private 
institusjoner). 
  
Videre i rapporten skrives: «Kvalitet i høyere utdanning. Eksempler på satsningsområder som 
kan være særlig aktuelle under denne overskriften, er: – styrking av Nasjonal arena for 
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kvalitet i høyere utdanning – tiltak for bedre og mer praksis, i første rekke praksis i 
kommunesektoren for helse- og sosialfagstudenter – læringsarealer.» Overlegeforeningen 
mener tilrettelegging for god veiledning av studenter og leger under utdanning bør styrkes.  
  
Langtidsplanen ivaretar mange viktige områder, men OF  mener altså at helse er gitt for liten 
plass, sett i forhold til denne sektorens betydning. Utfordingsbildet er skissert, men det er i 
liten grad pekt på konkrete strategiske grep som vil være av betydning for utvikling og 
bærekraft i tjenestene. Dette bør inngå i en plan for forskning og høyere utdanning.  
 
Sak 94/2021  Høring - Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved 

opioidavhengighet 
 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

Styret vedtok å ikke avgi en høringsuttalelse i denne saken. 

 

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte. 
 

- Ingen i perioden. 

Saker til orientering / diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen 

• Ofs landsrådsmøter i forbindelse med landsstyremøtet – evaluering 

• Dnlfs landsstyremøte 2021 – evaluering 

• Angående bruk av BankID i jobbsammenheng – se mail fra Dnlf v/Mari Garborg Hanto 

• Bladet Overlegen 

• Nytt fra myndighetene 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets kvarter 

 
 

Referenter: Edith Stenberg og Jan Eikeland 


