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   Godkjent 16.11.2021.  
  

Referat fra styremøte i Of - 12/2021 
 
Tidspunkt:    Torsdag 21. oktober 2021, kl. 10.00 – 17.00  

   Fredag 22. oktober 2021, kl. 09.00 – 16.00 
    

Sted:   Legenes hus / Bristol Hotell, Oslo. 
 

Til stede:  Geir Arne Sunde (leder), Ståle Clementsen (nestleder), Lindy Jarosch-
von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Frida Andrae, Solveig 
Nergård og Christian Grimsgaard (ikke tilstede under sak 124, 125 og 
127 - 134). 

 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Andre deltakere: Redaktør Arild Egge og redaksjonsmedlem Arne Refsum deltok under 

sak 130 – 132. 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder) deltok kun 21.10., Liv Marit Fagerli 

og Jan Eikeland (juridiske rådgivere). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 119/2021  Referat fra styremøtet 1. oktober 2021 

   Styret godkjenner referatet, med en endring i sak 111/2021.  
 

Sak 120/2021  Fokusområder 

Styret vedtok å arbeide videre med å konkretisere hva som skal være 
satsingsområdene i den kommende perioden i lys av diskusjonen i 
styret. Saken settes opp på det kommende styremøtet. 

 

Sak 121/2021  Prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP) og fordeling av 
arbeidsoppgaver for 2021-2023 

 Styret vedtok å gå gjennom det gjeldende prinsipp- og 
arbeidsprogrammet for 2021-2023 på hvert styremøte i denne 
perioden. 
 

Styret vedtok følgende geografiske ansvarsfordeling for oppfølging av 
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tillitsvalgte: 

 

Helse Nord: 
Troms + Narvik, Finnmark: Solveig Nergård 
Nordland: Frida Andræ 
 
Helse Midt-Norge: 
Nord-Trøndelag: , Mathis Heibert 
Sør-Trøndelag: : Lindy Jarosch-von Schweder 
Møre og Romsdal: Lindy Jarosch-von Schweder 
 
Helse Vest: 
Sogn og Fjordane: Marie Skontorp 
Hordaland: Marie Skontorp 
Rogaland: Marie Skontorp 
 
Helse Sør-Øst:  

   Christian Grimsgaard – OUS, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold,  

   Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Helse Sørlandet. 

   

Helse Sør-Øst:  

Ståle Clementsen – Diakonhjemmet, Lovisenberg diakonale sykehus, 
Borgestad, Modum 

   Helse Sør-Øst: - Ståle Clementsen - AHUS, Østfold. 

 
Virke-sykehusene: 
Geir Arne Sunde 

 

Sak 122/2021  Tariff-kurs og landsrådsmøte høsten 2021 

Styret vedtar å avholde et tariffkurs og landsrådsmøte den 
24. november 2021 i Oslo med følgende agenda: Endringer av Ofs 
vedtekter, valg av supplerende vara til landsstyret og forhandlinger. 

 

Sak 123/2021  Tariff-kurs i februar 2022 

Styret vedtok på siste styremøte å arrangere tariff-kurs og 
landsrådsmøte i februar 2022. 

 

Styret vedtok å arrangere tariffkurs 14. - 15. februar 2022, Britannia 
Hotel, Trondheim. 

 

Sak 124/2021  Vårkurset 2022 

Styret vedtok at vårkurset med styremøte avholdes 20.- 22. april 2022, 
forutsatt at det er mulig å få hotell disse dagene. Hvis det ikke er mulig 
å få hotellopphold, beholdes datoene 25.-25. april. Det avventes 
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endelig tilbud fra Hotel Norge, Bergen, innen 20.11.2022. 

 

Sak 125/2021  Ofs geografiske landsstyredelegater   

Styret ber leder tilskrive valgkomiteens leder og be om innstilling av nye 
vara landsstyredelegater, slik at valget kan avholdes på landsrådsmøtet 
24. november 2021. 

 

Sak 126/2021  Ofs direkte valgte varadelegater til landsstyret 

På styremøtet 1. oktober 2021 oppnevnte styret 11 direkte valgte faste 
Of-delegater til landsstyret. 
 

Styret utsatte saken til neste styremøte om å oppnevne 11 
vararepresentanter til landsstyret i rangert rekkefølge ved eventuelt 
forfall blant de faste delegatene. 

    

Sak 127/2021  Nytt IT-utvalg fra 1.1.2022 

Det forelå mail fra Dnlf datert 11.10.21 med anmodning om å oppnevne 
nytt medlem til Dnlfs IT-utvalg fra Of. Nåværende medlem fra Of er 
Gunvor Langebrekke Eikeland.  

 

Styret vedtok å gjenoppnevne Gunvor Langebrekke Eikeland som 
medlem i Dnlfs IT-utvalg.  

 

Sak 128/2021  Oppnevning av medlemmer til Ofs kurskomité 

Styret vedtok at kurskomiteen i perioden fra 1.1.2022-31.12.2023 
består av: 
 

  Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken Bærum  

  Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs Hospital,  

  Mathis Heibert, Helse Nord- Trøndelag 

 

Sak 129/2021  Oppnevning av medlemmer til Ofs lederutvalg  

   Ofs lederutvalg består i inneværende periode av: 
 

  Marieke Claessen, Vestre Viken Drammen 

  Jeanne Mette Goderstad, Sørlandet sykehus Arendal 

  Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmets sykehus, Oslo  

  Rune Heggedal, Helse Møre og Romsdal, Volda 

  Solveig Nergård, UNN Tromsø (styrets representant)  

 

Styret vedtok at alle medlemmer av lederutvalget gjenoppnevnes for 
perioden 1.1.2022 – 31.12.2023. 
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Sak 130/2021  Bladet Overlegen – redaksjonen 

Redaksjonen består av Arild Egge som redaktør av Overlegen. Arne 
Refsum er oppnevnt som redaksjonsmedlem. Denne oppnevningen 
gjelder for perioden 1. september 2019 og til 31. august 2021. 
Redaksjonen består i tillegg av Ofs styreleder og sekretariatsleder. 

 

Styret vedtok å re-oppnevne Arild Egge som redaktør. Arne Refsum 
ønsker ikke re-oppnevning, men har sagt seg villig til oppnevning til 
sommeren 2022. Styret diskuterte alternative navn for å erstatte Arne 
Refsum, herunder om antallet redaksjonsmedlemmer bør utvides. 
Styret oppnevnte Arne Refsum frem til sommeren 2022, og jobber 
videre med å finne alternativer for å erstatte Arne Refsum.   

 

Redaksjonen består i tillegg av Ofs styreleder og sekretariatsleder. 

 

Sak 131/2021  Bladet "Overlegen" 2022   

   Tema for 4-2021 er: Helsepolitikk og innovasjon. 

    

  Styret vedtok tema for 1-2022 og 2-2022: 

Tema 1-2022: Rekruttering 

Tema 2-2022: Arbeidsmiljø 

 

Sak 132/2021  Bladet "Overlegen" 2022 – utgivelsesplan 

Styret vedtok følgende utgivelsesplanen for 2022, fordi både trykkeri og 
annonsører må planlegge tidlig.  

 

Hovedplan til nå er:  

Nr. 1 – utgivelse i februar 

Nr. 2 – utgivelse i juni (i valgår utgivelse i mai) 

Nr. 3 – utgivelse i september 

Nr. 4 – utgivelse i desember  

 

Styret ber Redaksjonskomiteen avtale endelige trykkefrister med 
trykkeri i tråd med diskusjonen i styret. 

 

Sak 133/2021  Møteplan for 2021-2022 

   Det som foreløpig er vedtatt er:  

   November – tirsdag 16.11. – kl. 10-16, Legenes hus, Oslo 

November – onsdag 24.11. – kl. 10-16 – landsråd/tariff-kurs, KS Agenda, 
Oslo 

   Desember – fredag 10.12. – kl. 10 – 17, Legenes hus, Oslo. 
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   2022:  

   Januar: mandag 17. januar (sentralstyremøte 18.1)  

   Februar: ifm tariffkurset 14-15. februar 

   Februar – tariff-kurs 14-15. februar, Britannia Hotel, Trondheim   

   Mars: fredag 11. mars (Teams) (sentralstyremøte 16-17.3)   

   April: ifm vårkurset. Kommer tilbake til endelig tidspunkt  

   April – vårkurs 20-22. / 25. – 26. Hotel Norge, Bergen. 

   Mai – Nordöl-møte 5. – 7.5. i Sverige – (delegater). 

   Mai  - AEMH -møte 12.-14.5. – (delegater). 

   Mai:  11. mai - Tentativt møte på Teams 

   Mai: 30. mai – styremøte fra lunsj 30. mai etterfulgt av landsrådsmøte 

   Mai/ juni - Landsstyremøtet arrangeres i Stavanger 31.5. – 2.6. 

Juni: Tirsdag 21. juni (sentralstyremøte 22.6). (Mulig sosialt samvær 
kvelden 20. juni)   

   August: Torsdag 25. august på Teams (sentralstyremøte 31.8)    

   September: Arbeidsmøte slutten av uke 36 

   Oktober: Mandag 24. oktober 

   November: Mandag 21. november sentralstyremøte 23.11) 

   November: Landsrådsmøte 22. november (?) 

   Desember: Fredag 9. desember  

 

Styret kommer tilbake til eventuell dato for styremøte og 
medlemsmøte (Tromsø i januar). 

 

Sak 134/2021  Inhabilitet blant styrets medlemmer  

Styret fikk en gjennomgang av gjeldende rutiner for styrearbeid og 
regler for inhabilitet. Signert inhabilitetsskjema leveres inn til 
sekretariatet av alle styrets medlemmer.  

 

Sak 135/2021 Status Menon og lønnspolitisk arbeid 
Styret fikk en orientering om status på det lønnspolitiske arbeidet som 
MENON utfører for Of. Styret vedtok at MENON sluttfører det 
påbegynte arbeidet. 

 

Sak 136/2021 Henvendelse om spørreundersøkelse blant sykehusleger 
 Of har mottatt en henvendelse fra blant annet professor Jon 
Magnussen om å gjennomføre en spørreundersøkelse om dagens 
styring og ledelse i sykehusene. Styret er positiv til at undersøkelsen 
gjennomføres, forutsatt blant annet at personvernhensyn blir ivaretatt. 
Styret ønsker også mer informasjon om undersøkelsen. Geir Arne Sunde 
og Ståle Clementsen følger opp. 
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Høringssaker 
 

Sak 137/2021  Høring – Forslag til endringer i kjernejournalforskriften 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Opplysninger om pasientens bruk av legemidler er viktig ved ytelse av helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at helsepersonell med legemiddelansvar i 
spesialisthelsetjenesten får tilgang til helseopplysninger i den nasjonale kjernejournalen uten 
pasientens samtykke, når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. I dag har 
helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og hjemmesykepleien denne tilgang. 
 
I spesialisthelsetjenesten har man, i varierende grad, tatt inn kliniske farmasøyter til å 
kartlegge og avdekke problemer med pasientens medikamentbruk. Dagens regler innebærer 
praktiske problemer for de kliniske farmasøytene da pasienten ikke alltid er tilstede for å gi 
samtykke. Pasienten kan for eksempel være opptatt med andre undersøkelser, sove eller av 
andre grunner være forhindret å være i aktiv dialog med den kliniske farmasøyten. Forslaget 
innebærer ingen endring når det gjelder krav til sikker innlogging og muligheten at i ettertid 
kontrollere hvem som har vært inne i kjernejournalen. Pasienten vil fortatt ha adgang til å 
sperre sin kjernejournal. 
 
Overlegeforeningen ser at de kliniske farmasøytene har en viktig oppgave og at det er 
hensiktsmessig at de kan utføre sitt arbeid til pasientens beste uten unødvendige hindringer. 
Da helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og hjemmesykepleien allerede har 
denne tilgangen, er det naturlig at dette utvides til også å gjelde for helsepersonell med 
legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten. 
 
 
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 
 

• Styrets arbeidsform - forventninger og rolleavklaring 
• Status prosjekt 3 status 
• TV-satsingen/program videre 
• Kontaktmøte HOD – Legeforeningen 
• Referat fra Akademikerens Høstkonferanse 
• Status forhandlinger 
• Digital TV info Of-siden 
• Fremskrivningsmodell legespesialister til SS 
• Uttaksgrad Overlegepermisjon  
• Høringssaker – informasjon om saksgangen og rutinene i høringssakene 
• Status fra arbeidsgruppen som vurderer møtegodtgjørelse i Of-utvalg 
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• Vedtektsendringer – status fra arbeidsgruppen 
• Medlemsregisteret 
• Valg av nytt landsråd i Of, status regionene 
• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 
• Dagens Medisin – sykehusbygg 
• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

 
 

Referenter: Edith Stenberg,  Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 


