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         Godkjent 10.12.2021.
   

 

Referat fra styremøte i Of - 13/2021 
 

Tidspunkt:    Tirsdag 16. november 2021, kl. 10.00 – 17.00,  
   Legenes hus, Oslo. 

     

Sted:   Legenes hus, Oslo.  

 

Til stede:  Geir Arne Sunde (leder), Ståle Clementsen (nestleder), Lindy Jarosch-
von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Solveig Nergård og 
Christian Grimsgaard.  

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

diskusjonssaken om Overlegen.  
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Liv Marit Fagerli (juridisk 

rådgiver). 
 
     

Lars Duvaland, direktør JA-avdelingen, deltok i styremøtet kl. 12.45.  

 

1. Runde rundt bordet 
 

Status fra sykehusene og regionene, runde rundt bordet. 

 

2. Vedtakssaker 
 

Sak 138/2021  Referat fra styremøtet 21. og 22. oktober 2021    

 

   Referatet ble godkjent 
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Sak 139/2021  Fokusområder       

Styret diskuterte hvilke fokusområder det skal ha i inneværende 
styreperiode, og at disse måtte forankres i PAPén. 

 

Styret vedtok følgende fokusområder for 2021-2023: Videre- og 
etterutdanning, sykehusbygg, innovasjon og tillitsvalgts- satsing. 
Styremedlemmene som har ansvaret for de respektive 
satsingsområdene, skriver noe utdypende tekst til områdene. 

  

Sak 140/2021  Tariff-kurs høsten 2021      

   Tidspunkt 24. november 2021. 

   Sted: KS Agenda konferansesenter, Nationaltheatret stasjon, Oslo 

    

   Agenda: 

1. Forhandlinger 2022 
2. Medlemsregisteret 
3. Valg av supplerende vara til landsstyret 
4. Endringer av Ofs vedtekter - løypemelding 
5. Eventuelt. 

 

På bakgrunn av stigende smittetall i samfunnet, gjennomføres kurset 
som hybrid-kurs.  

 

   Styret vedtok agenda og kjøreplan for tariffkurset. 

 

Sak 141/2021  Tariff-kurs februar 2022      

Styret har tidligere vedtatt å avholde tariff-kurs 14. og 15. februar 2022, 
men på grunn av møtekollisjoner vedtok styret å endre tidspunkt for 
kurset til 8. -9. februar 2022. Kurset avholdes på Britannia Hotel, 
Trondheim 

 

Styret oppnevnte Solveig Nergård, Lindy Jarosch-von Schweder og 
Christian Grimsgaard til kurskomite for tariffkurset. Kurskomiteen 
kommer tilbake til styret med forslag til program basert på diskusjonen 
i styret. 

 

Sak 142/2021  Ofs direkte valgte varalandsstyredelegater     

   Styret vedtok å utsette saken til nest styremøte. 

 

Sak 143/2021  Bladet Overlegen – redaksjonen. 

   Styret vedtok å utsette saken til nest styremøte. 
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Sak 144/2021  Arbeidsmøte uke 36-2022.  

   Styret vedtok at arbeidsmøtet høst 2022 legges til Nice i uke 36.  
   Sekretariatet utarbeider forslag til reise og opplegg. 
 

Sak 145/2021  Of og økonomisk likviditet.      

Of har behov for å få overført midler til kontantbeholdning til Danske 
Bank. Neste kontingentoverføring blir i mars 2022.  

 

Sekretariatsleder orienterte om saken. 
 

Styret vedtok å overføre midler til Danske Bank, i tråd med diskusjonen. 
Styret vedtok å avslutte kontoen i Pareto Bank. 

 

Sak 146/2021  Of – kvartalregnskap 3. kvartal 2021.  

   Det forelå oversikt over kvartalsregnskap.  

 

   Styret tok kvartalsregnskapet til etterretning.  

 

Sak 147/2021  Lederseminar 2022.       

   Lederutvalget ønsker å invitere til lederseminar 21. – 22. mars 2022.  

   Det er reservert møtelokale på Radisson Blu Gardermoen.  

 

Det planlegges oppstart 21.3.2022 ca. 15.00 med middag og 
overnatting og deretter heldagsseminar 22.3. 2022 

 

Lederutvalget ønsker å benytte siste dagen til et kurs om Kierkegaard, 
med foreleser Steinar Bjartveit. Dette dagskurset koster kr. 85.000,-.  

 

Styret vedtok å ta endelig stilling til program og kostnader på epost i 
etterkant av møtet. 

 

Sak 148/2021  Dnlfs ledersamling 2022.       

Legeforeningens ledersamling avholdes på Bristol i Oslo 18. januar fra 
kl. 15.30, og 19. januar til kl. 15.30.  

   Sentralstyret og ledere av lokalforeninger vil motta direkte invitasjon. 
   Of har anledning til å melde på en representant fra foreningen. 

 

Styret vedtok at Solveig Nergård representerer Of på Legeforeningens 
ledersamling. 
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3. Høringssaker 

Sak 149/2021  Høring – Forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om 
spesialistutdanning og godkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften)       

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  
 
Of mener det er viktig at LIS har en stedlig veileder der LIS har sitt daglige virke. Of støtter 

derfor ikke den endringen som foreslås i spesialistforskriften hvor det er tenkt at veileder skal 

være den samme gjennom hele utdanningsforløpet uavhengig av hvor LIS befinner seg.  

Det er viktig både for veileder og for LIS at man har mulighet for regelmessige samtaler, og 

som hovedregel bør disse etter Ofs syn være i fysiske møter. Dersom det legges opp til at LIS 

skal ha den samme veilederen gjennom hele forløpet, vil de aller fleste LIS være på et annet 

sted enn sin veileder i kortere eller lenger perioder i utdanningsløpet.  

På de mindre sykehusene vil spesialistene dessuten kunne ha veldig mange LIS de skal veilede 

over flere år, også mens aktuelle LIS tjenestegjør på større sykehus et annet sted i landet. 

Dette kan bli for ressurskrevende for de mindre sykehusene.  

I praksis kan det også være utfordrende å få til og ha samme veileder gjennom 6-10 år, selv 

om det i teorien høres ut som en god tanke. Både LIS og spesialister har permisjoner, 

videreutdanner seg, bytter jobber m.v.  

I perioder hvor LIS og veileder ikke arbeider på samme sted, vil det være vanskelig å innhente 

veileders syn på om LIS har oppnådd læringsmålene. Av den grunn foreslås det å ta ut av 

forskriften at det må innhentes vurdering av læringsmålene fra veileder. Of mener at veileder 

bør være stedlig og at det er fornuftig at veileder uttaler seg om sin vurdering av om 

læringsmålene er oppnådd. Of støtter derfor ikke forslaget om å gjøre endringer i forskriften 

på dette punkt.   

Overlegeforeningen synes det virker fornuftig å forlenge overgangsordningen fra gammel til 

ny ordning på grunnlag av forsinkelser i forbindelse av pandemien for sykehusspesialitetene. 

Of  har ikke vurdert forlengelsene for ASA-spesialitetene.  

 

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

- Høring – Utredning mangelsenter primærhelsetjenesten 

Norsk overlegeforenings høringsinnspill til rapport «Analyse- og varslingsfunksjon for 
legemiddelmangel i primærhelsetjenesten» 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått rapporten og gjort vurderinger av spørsmålene 
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som er oppstilt i invitasjonen til høring.  

Of finner at rapporten begrunner godt at det kan være hensiktsmessig å etablere en analyse 
og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten, og at det kan være 
hensiktsmessig å skjele til organisering og arbeidsformen som Mangel-senteret (for 
spesialisthelsetjenesten) anvender. Of ser det videre som hensiktsmessig at det etableres et 
tett samarbeid mellom miljøene som skal overvåke og gi råd om forsyningssituasjonen i 
spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Helsedirektoratet ønsker særskilt råd om det er vesentlige utfordringer ved dagens situasjon 
som ikke allerede er belyst i rapporten. Of har begrenset kjennskap til saksfeltet, men har 
ikke notert særskilte utfordringer som ikke er dekket i rapporten. Videre har Of ikke 
tilstrekkelig kunnskap til å vurdere om de foreslåtte ansvarsområdene og oppgavene er 
dekkende. Of vil bemerke at primærhelsetjenesten skiller seg vesentlig fra 
spesialisthelsetjenesten ved at det ikke er et tydelig overordnet ledelsesnivå og 
beslutningslinjer. Det er ikke usannsynlig at enkelte forhold ikke er godt nok dekket i 
rapportens anbefalinger til ansvarsområder og oppgaver. Det kan være hensiktsmessig å 
legge opp til at en bør gjøre tilpasninger i oppgaver og ansvarsområder når en kommer i gang 
med arbeidet. Of anser at spørsmålet om relevante sparringspartnere og spesialister best kan 
svares ut av Norsk forening for allmennmedisin. 

 I rapporten skisseres to hovedmodeller for organisering av tjenesten; en samorganisert 
modell hvor Helsedirektoratet ivaretar det overordnede ansvaret, og en delt modell hvor det 
etableres en ny selvstendig enhet i tillegg til det etablerte Mangelsenteret. Etter det Of 
erfarer har Mangelsenteret fungert godt. Senteret er i dag nært knyttet opp til styringslinjen 
ved at senteret rapporterer direkte til fagdirektørene i Rhfene. En modell hvor 
Helsedirektoratet skal overta det overordnede ansvaret vil kunne svekke denne direkte 
kontakten med styringslinjen, og Of er i tillegg bekymret for at en slik organisering vil kunne 
bidra til å byråkratisere en ordning som i dag fungerer effektivt og godt. 

Of anser derfor at en selvstendig organisering av en ny enhet vil være mest hensiktsmessig. 
Of ser betydelige fordeler ved tett samarbeid mellom enhetene, men anser at dette kan 
etableres ved samlokalisering av enhetene i stedet for å underlegge dem samme ledelse. Of 
anser videre at det kan være hensiktsmessig å revurdere organisasjonsform når dette får 
gått seg til litt, og en har etablert god nok kjennskap til hvordan behovet for denne 
tjenesten i primærhelsetjenesten best ivaretas.  

 
 

4. Saker til orientering / diskusjon 
 

• Prosjekt 3 - status arbeidsgrupper og samlinger Gardermoen 

• Fagaksen – status finansiering. 

• Frie midler til FTV fra Lokalforeningene 

• Tredje koronadose til helsepersonell, runde og innspill? 
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• Uttaksgrad overlegepermisjon, gjøre ett arbeid? 

• Medlemsregisteret – status etter møte med tillitsvalgte og Dnlfs sekretariat. 

• Styremøte / medlemsmøte i Tromsø i januar. 

• Vedtektsendringer – status fra arbeidsgruppen før tariffkurset. 

• Valg av nytt landsråd i Of, status regionene. 

• Bladet Overlegen. 

• Aktuelt fra sentralstyret.  

• PROBA rapport om Nye Metoder. 

• Frikjøp nestleder. 

• Beredskap rescEU-ambulansefly for transport av pasienter med høysmitterisiko 
mellom land i Europa.  

• Varslingssak. 

• Helsepersonellkommisjonen, kandidater. 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Styrets kvarter. 

 
 

Ref. Liv Marit Fagerli / Edith Stenberg 


