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        Godkjent 7.4.2016. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 10. mars 2016, fra 

kl. 10.00 – 15.00, Fellesmøte med PSL fra 15.00, Legenes hus, Oslo.  
 

Mediastrategi i forkant av vårens oppgjør.  

Knut Braaten, Dnlf, deltok i styremøtet i ca. 45 minutter med innlegg om mediestrategi i 

forkant av vårens oppgjør.  

 

Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, 

Kjetil A.H. Karlsen, Janne K. Bethuelsen og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Lene Brandt Knutsen og Jan Eikeland (sak  

 

Forfall:  Anne-Karin Rime og Arild Egge (redaktør).    

    

Sak 157/15-16  Referat fra styremøte 2. februar 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 158/15-16  Referat fra fellesmøte Ylf / Of – 2. og 3. mars 2016. 

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 159/15-16  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter.  

Det samme gjelder for Ofs facebook-side. 

 

Bladet "Overlegen": 

- Tema for nr. 2: Samhandlingsreformen-  og det store spillet?   Frist 1. mai. 

- Tema for nr. 3: Foreløpig forslag – enhetlig ledelse. 

- Tema for nr. 4: Uavklart. 

 

     

Sak 160/15-16  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 161/15-16  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle / Christian Grimsgaard oppdaterte på status.  

 

Sak 162/15-16  Aktuelle mediasaker. 

 

Aktuelle helsesaker i media i perioden ble diskutert.  
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Sak 163/15-16  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Virke-forhandlingene – avtalen er prolongert ut 2016.  

Det vil bli gjennomført besøk på Diakonhjemmet, Oslo, og Diakonissehjemmets sykehus 

Haraldsplass, Bergen, for å diskutere krav med medlemmene lokalt.  

 

Sak 164/15-16  Kravsinvitasjon – Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i 

Spekter helse 2016.  

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 6.1.2016.  

Det er sendt inn krav innen fristen 7.3.2016 til Legeforeningen.  

Styret konkluderte med at kravene var som ønsket.  

 

Sak 165/15-16  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

Styret evaluerte miniseminaret i Trondheim 3.3.2016. 

Det ble for få deltakere i Trondheim. Seminarene må legges Oslo-nært. 

Det er enklere for alle å reise tur/retur til Oslo. 

 

Styret må tenke på mulige temaer til kommende miniseminarer. 

Styret kommer med innspill til neste møte.  

    

Sak 166/15-16  Foretaksmodellen – veien videre. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Det er planlagt møte med Jon Magnussen fredag 11.3.2016.  

 

Styret vedtok at innspill til Kvinnslands-utvalget må gis med forbehold om at 

Legeforeningen/Of har et eget arbeid på gang om alternativer til dagens organisering. 

 

Sak 167/15-16  Valg av geografiske landsstyrerepresentanter.  

 

Valg av Ofs geografiske landsstyrerepresentanter med vararepresentanter er gjennomført. 

Styret oppnevnte følgende vararepresentanter til Ofs 10 direkte oppnevnte representanter: 

 

1. Alexander Seldal, Helse Stavanger 

2. Ellen E. Schaanning, Sunnaas HF 

3. Arnt R. Johannessen, Finnmarksykehuset HF 

4. Ole Fredrik Lund, Sykehuset Østfold HF 

5. Anne Cathrine Skaar, Helse Fonna HF 

 

Sak 168/15-16  Tariff-kurset 2016. 

 

Styrets medlemmer er ansvarlig for resultatet av gruppeoppgavene.  

Resultat av quest-back-evaluering ble diskutert i styret.  

Sted for tariff-kurs 2017 – diskuteres på landsrådsmøtet i april.  
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Sak 169/15-16  Vårkurset 2016. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

Styret har invitert Ylfs leder og AFs leder til landsrådsmøtet og festmiddag 13.4.2016.  

 

Sak 170/15-16  Årmelding 2015.  

 

Årsmeldingen ble godkjent.  

 

Sak 171/15-16  Landsrådsmøtet 2016.  

 

Styret ble oppdatert på status til landsrådsmøtet, sakliste etc.  

 

Styret vedtok å forespørre Arne Laudal Refsum om å være dirigent på landsrådsmøtet. 

 

Sak 172/15-16  Regnskap for 2015.  

 

Det forelå til behandling resultatregnskap for 2015.  

Regnskapet ble godkjent og underskrevet.  

Styret vedtok å fremme resultatregnskapet til landsrådsmøtet. 

 

Sak 173/15-16  Budsjett-forslag for 2017.  

 

Det forelå til behandling forslag til budsjett for 2017.  

Styret vedtok å fremme budsjettforslaget til landsrådet. 

Styret vedtok å ikke innkreve tilleggskontingent for 2017.  

Styret vedtok å øke honorarsatsen til valgt medlem i redaksjonskomiteen til 0,8 G.  

 

Sak 174/15-16  AEMH – Medlemskontingent for 2016.  

 

Det forelå til behandling faktura for medlemskap i AEMH for 2016 – Euro 3929. 

 

Styret vedtok å opprettholde medlemskapet i AEMH for 2016.  

 

Sak 175/15-16  Konferanse om helsejournalistikk 5.-6. september, Oslo. 

 

Det forelå til behandling forslag til program, budsjettforslag og øvrige korrespondanse.  

 

Det søkes om tilskudd fra Of på kr. 50.000,-.  

 

Styret vedtok tilskudd på kr. 50.000,- til helsejournalistikk-konferansen 2016.  

 

Sak 176/15-16  Opplæring av ansatte representanter etc.  

 

Jfr. tidligere saker.  

Det planlegges kurs 17. mars 2016, kl. 10-17, i Legenes hus. Dnlf er kurs-ansvarlig.  

Styret vedtok å dekke middagsutgiftene til arrangementet. 
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Sak 177/15-16  Nordöl-møtet 2016.  

 

Det forelå mail med innkalling til Nordöl-møtet 2016, 28. – 30. april, Uppsala, Sverige.  

 

Styret vedtok å delta på møtet med:  

Jon Helle 

Christian Grimsgaard 

Janne K. Bethuelsen 

Lene Brandt Knutsen 

Edith Stenberg 

 

Styret ønsker å spille inn følgende forslag til temaer: 

- Nasjonal helse- og sykehusplan 

- Foretaksmodellen – alternativer? Hvor er vi – hvor skal vi? 

- Langtidsplanlegging / arbeidstidsplanlegging.  

- Hva har hendt siden sist? 

 

Sak 178/15-16  AEMH-møtet 26. – 28. mai 2016. 

 

Foreløpig informasjon er at AEMH-møtet foregår i Napoli, Italia.  

Møtet startet samme dag som landsstyremøtet slutter.  

Det var til møtet ikke mottatt noe program 

 

Saken ble utsatt til neste møte.  

 

Sak 179/15-16  Ylf – invitasjon til seminar og årsmøtet 2016.  

 

Det forelå behandling brev datert 22.2.2016.  

 

Jon Helle representerer Of på arrangementet.  

 

Sak 180/ 15-16 Styremøter 2016 - møteplan.  

 

Det er berammet arbeidsmøte for styret onsdag 7. – fredag 9. september.  

 

Styret vedtok å avholde arbeidsmøtet i nærheten av Roma.  

 

Styremøtet 19. oktober er samtidig med Ylf's tariff-kurs der Ofs leder er invitert. 

Styret vedtok å flytte styremøtet til mandag 17.10.2016 i Legenes hus.  

 

Sak 181/15-16  Faste stillinger for LIS.  

 

Styret ble oppdatert på status.  

Felles brev fra Ylf / Of til FTV ble sendt 5.2.2016.  

 

Sak 182/15-16  Medbestemmelsesbarometeret. 

 

Det forelå saksdokumenter formidlet fra Christian Grimsgaard i mail med vedlegg. 

Saken var utsatt fra forrige møte. 
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Styret diskuterte muligheten for at Of må bidra med økonomisk tilskudd i saken.  

Dette er foreløpig en sak til sentralstyret.  

Styret vedtok å ta Christian Grimsgaard redegjørelse til etterretning og styret vedtok at Of evt. 

kan bidra med økonomisk i tilskudd (størrelsesorden avtales) hvis saken ikke vedtas i 

sentralstyret. 

 

Sak 183/15-16  Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 29.1.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter forslaget til etterutdanning av overleger og spesialister. Forslaget er kortfattet og har 

gode konkrete løsninger på hvordan etterutdanningen skal organiseres og en enkel metode for 

evaluering av etterutdanningen. Dette er gjennomførbart uten at det er nødvendig å bygge opp 

et eget system for organisering av etterutdanning og godkjenning av utdanningsinstitusjoner av 

sentrale organer som vil medføre en økt byråkratisering og betydelig økte 

administrasjonskostnader. 

 

Of støtter at arbeidsgiver pålegges et ansvar for at spesialister og overleger får mulighet for å 

gjennomføre etterutdanning og at det får konsekvenser for avdelingens status som 

etterutdanningsinstitusjon dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sin del av avtalen. Dersom 

forslaget om et økt rammetilskudd til de avdelinger som oppnår at > 75 % av spesialister og 

overleger følger en etterutdanningsplan blir vedtatt, er det et sterkt signal til arbeidsgiver fra 

myndighetenes side om at dette er viktig som et ledd i kvalitetsforbedring i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Sak 184/15-16  Høring – Policynotat om mental global helse. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 5.2.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter utkastet til policynotat om mental global helse. 

 

Sak 185/15-16  Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling  

   og harmonisering. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 8.2.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Med bakgrunn i prinsipp- og arbeidsprogrammet for Legeforeningen 2013-15 vedtok 

Sentralstyret i 2014 å setje i gang eit utgreiingsarbeid om den medisinske grunnutdanninga. Det 

vart etablert ei prosjektgruppe og ei referansegruppe som med mandat « å belyse situasjonen 

ved de medisinske fakultetene i Norge og se på om det var mulig med en økt harmonisering 

mellom studiestedene. Gruppen skulle også se på om det var samsvar mellom målbeskrivelser 

og læringsutbyttet i grunnutdanningene og helsetjenestens og samfunnets behov. I tillegg skulle 
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utredningsarbeidet diskutere dimensjonering av den medisinske grunnutdanningen i Norge sett 

i forhold til fremtidig behov for leger» 

Styret i Of handsama høyringa på styremøtet 10. mars 2016. 

Prosjektgruppa har gjort eit omfattande arbeid med å hente inn informasjon og skildre 

grunnutdanninga slik den har vore fram til rapporten vart skriven.  Ved fleire av fakulteta er 

studieplanen i endring, slik at nå-situasjonen som er skildra i rapporten kanskje ikkje er heilt 

oppdatert. I rapporten er også fleire forhold kring spesialistutdanninga kommenterte, noko som 

kanskje ikkje høyrer heime i ein rapport om grunnutdanninga.  

I høyringssbrevet er høyringsinstansane bedne om å kommentere spesielle utfordringar som er 

diskuterte i rapporten. Of vel å konsentrere høyringssvaret til desse konkrete spørsmåla. 

1. Nasjonal eksamen og konsekvensar for utdanninga. 

Det er politisk og dels fagleg ønskje om å harmonisere grunnutdanninga av lækjarar for 

å sikre at ein utdannar lækjarar med lik kompetanse. Å innføre ein felles nasjonal 

eksamen for deler av eller heile studiet er føreslege som eit middel for å oppnå dette. Of 

er ikkje mot å innføre nasjonal eksamen, men stiller seg tvilande til at innføring av 

nasjonal eksamen er eit viktig verkemiddel for å sikre lik kompetanse for framtidige 

lækjarar som er utdanna i Noreg. Of meiner at det er viktig at dei medisinske fakulteta 

får behalde ein viss autonomi og ikkje treng å harmonisere utdanninga i alle semester 

og studieår. Of har meir tru på å arbeide for sams læringsmål som sikrar at alle 

vesentlege emne skal vere dekka i studiet. Per i dag opplever vi liten eller ingen skilnad 

på kunnskapsnivået hjå nyutdanna lækjarar som har studert i Noreg. 

Evt. innføring av nasjonal eksamen vil ikkje gjere nokon skilnad for lækjarar som har 

utdanninga si frå utlandet så lenge det ikkje blir eit krav at også dei med utdanning frå 

utlandet skal måtte ta ein nasjonal eksamen. 

2. Korleis heve status for undervisning.  

Of er samd i dei forslaga som er framsette i rapporten. Å tilby pedagogisk utdanning til 

alle som underviser på medisinstudiet vil signalisere at undervisning er viktig og krev 

spesialkompetanse. 

Å la undervisning merittere vil gjere det lettare å rekruttere lækjarar til 

utdanningsstillingar. Med stadig større arbeidsbyrde og meir krav til produksjon i 

klinikken er det ikkje tid til å planleggje og gjennomføre undervisning av høg kvalitet 

innanfor vanleg arbeidstid. Nok stillingar må opprettast og nok tid må setjast av dersom 

kvaliteten på undervisninga skal hevast. Undervisning  bør bli meritterande i det 

akademiske miljøet på lik linje med forsking. 

Of støttar forslaget om å opprette ein undervisningspris, men trur ikkje at det i seg sjølv 

vil ha spesielt mykje å bety for å heve status for undervisning. 

3. Korleis kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer som tillet lengre tilknytningsperiodar 

for studentane? 

Studentane må få møte pasientane der dei er. Difor må studentane få møte pasientane 

både på poliklinikkar, i allmennpraksis, på ulike typar sjukehus, både store og små, og 

gjerne hjå avtalespesialistar. For å få dette til på sjukehusa/poliklinikkane må utdanning 
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prioriterast og nok ressursar, både tid og personell, setjast av til undervisning. Dersom 

ein skal få til meir utplassering i allmennpraksis og evt. hjå avtalespesialistar, må 

fakulteta inngå avtalar som inneber full kompensasjon for tapt inntekt. 

4. Dimensjonering. 

Ideelt sett bør Noreg kunne utdanne nok helsepersonell til å dekke eige behov. Of 

meiner at det på kort sikt er vanskeleg å auke utdanningskapasiteten vesentleg. 

Kvalifisert vitskapeleg personale vil truleg vere mogeleg å utdanne dersom det blir 

satsa på Phd-utdanning, og postdoc-stillingar. Det kan bli vanskelegare å finne nok 

pasientar og nok tid i ein travel klinisk kvardag til å gje studentane ei god nok klinisk 

undervisning i studiet. Of meiner at prinsipielt bør Noreg kunne utdanne nok sine eigne 

legar, men trur at dette kan bli vanskeleg å gjennomføre dersom kvaliteten på 

utdanninga skal oppretthaldast.  

5. Bør det innførast stimuleringstiltak for å få til ein betre kjønnsbalanse i 

grunnutdanninga i medisin? 

I høyringsbrevet står det: «Fra flere hold er det anført at det er for få menn på 

medisinstudiet og at samfunnet vil være bedre tjent med en bedre kjønnsbalanse».  Kva 

som er den beste fordelinga av kvinner og menn på medisinstudiet og i lækjaryrket er 

ukjent. Det går ikkje fram av rapporten om det er færre menn enn kvinner som søkjer 

på medisinstudiet eller om problemet er at kvinnene har betre karakterar enn menn. 

Dersom det siste er problemet, må det vere sjølve skulesituasjonen som er problemet, 

og ein må søkje å løyse dette på eit mykje tidlegare nivå enn når ungdommane søkjer 

opptak til høgare utdanning. Dersom det er slik at færre menn enn kvinner ønskjer å bli 

lækjar, må ein først og fremst prøve å framstille lækjaryrket som attraktivt for unge 

menn. Of har ikkje noko forslag til korleis denne utfordringa skal løysast i praksis, men 

har lita tru på at rekrutteringsdag med pizza er vegen å gå for å få unge menn til å endre 

framtidig yrkesval. 

Of meiner heller ikkje at det skal innførast kjønnskvotering eller gjevast ekstra poeng til 

mannlege søkjarar til medisinstudiet. Of meiner at mannlege og kvinnelege søkjarar 

skal konkurrere på like vilkår.  

 

Sak 186/15-16  Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 

sykehusområder.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 29.1.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of har gjennomgått rapporten ”Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder”. 

 

Of stiller seg kritisk til fremstillingen av bakgrunnen for arbeidet, 

kapasitetsvurderingene arbeidet bygger på og rapportens tilrådinger. 

 

Of anser at planlegging og sikring av tilstrekkelig kapasitet og fordeling av oppgaver mellom 

sykehusene er de regionale helseforetakene viktigste oppgave for å ivareta sørge-for ansvaret. 

Helse Sør-Øst har siden opprettelsen i 2007 ikke ivaretatt regionens behov for dimensjonering 

av kapasitet på en tilfredsstillende måte.  

 

I rapporten gis det en mangelfull fremstilling av bakgrunnen for arbeidet. De faktiske forhold 
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er at kapasitetsproblemene oppsto etter svikt i planleggingsarbeidet i hovedstadsprosessen i 

2008-2009, nedleggelse av Aker sykehus, sammenslåing av sykehusene i Oslo og 

pasientoverføringen til Akershus universitetssykehus. Helse Sør-Øst ble i høringsrundene 

advart om at beregningsgrunnlaget levert av SINTEF var feilaktig, men valgte likevel å 

gjennomføre omstillingene. Riksrevisor uttalte i forbindelse med fremlegget av 

selskapskontrollen fra 2011
1
 at ”Helse Sør-Øst var utmerket klar over de risikoene som ventet i 

forlengelsen av beslutningen. At man visste om de store risikoene og likevel ikke greide å 

planlegge slik at man tok høyde for dette. Det gikk utover pasienter og arbeidsforhold”. 

 

Nedleggelsen av Aker sykehus og den påfølgende pasientoverføringen til Ullevål, 

Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus har skapt betydelige problemer for drift og god 

pasientbehandling i disse sykehusene. Dette er den direkte foranledning for utredningsarbeidet 

som nå er igangsatt av Helse Sør-Øst. Det regionale helseforetaket var altså kjent med høy 

gjennomføringsrisiko, men valgte likevel å videreføre prosessen. Etter at det ble avdekket 

omfattende kapasitetsproblemer ved Ahus, og at pasienter måtte legges i ambulansegarasjen 

ble det iverksatt straks-tiltak med overføring av pasienter til øvrige sykehus. 

 

Dette er den reelle bakgrunnen for de anførsler som nå gjøres om at ”Oslo og Akershus 

sykehusområder står overfor betydelige kapasitetsutfordringer som følge av sterk 

befolkningsvekst i årene fremover.” 

 

Riksrevisors bemerkninger og Kontroll og konstitusjonskomiteens behandling av problemene i 

Oslo var sterkt medvirkende til utskifting av lederen av det regionale helseforetaket og at den 

politiske ledelsen i departementet ble byttet ut.  

 

Helse sør-øst valgte etter lengre tids kritikk å igangsette en gjennomgang av 

omstillingsprosessen. SINTEF var sentral i planleggingsarbeidet som skapte problemene, men 

ble likevel tildelt evalueringsoppdraget.
2
 

 

Foreliggende rapport bygger også nå på kapasitetsberegninger gjort av SINTEF. SINTEF har 

anvendt den samme modell som ble anvendt i Hovedstadsprosessen. Of har i begrenset grad 

hatt anledning til å etterprøve saksunderlaget. I Oslo Universitetssykehus er det imidlertid lagt 

til grunn urealistiske overslag over tilgjengelig kapasitet. I beregningsgrunnlaget er det 

medregnet behandlingsareal som er uegnet til pasientbehandling. Blant eksemplene er 

sengerom med inntil 10 senger. Med bakgrunn i dette og tidligere erfaringer har Of ikke tillit til 

at kapasitetsberegningene som legges til grunn, er riktige.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF foreslår at kapasitetsutfordringene møtes med optimalisering av 

drift ved sykehusene, en bedre utnyttelse av potensialene for utvidelser og utvidet bruk av 

Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og endringer i 

oppgavefordelingen i Oslo-området. Det skisseres mulighet for dobling av sengekapasiteten 

ved Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus. Of har ikke hatt anledning til å gjennomgå 

underlaget for beregningene, men med bakgrunn i erfaringene gjort fra utredningsarbeidet i det 

regionale helseforetaket, stiller Of seg tvilende til om dette vil la seg gjennomføre. Det er 

vanskelig å se for seg at Lovisenberg med sitt begrensede areal vil være i stand til mer enn 

doble kapasiteten innen somatikk. 

                                                 
1
 https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/Selskapskontrollen2011.aspx 

2
 https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/sintef-

a26795-rapport-endelig-260315-2.pdf 
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Of mener det er helt avgjørende at det raskt fattes beslutninger som klart viser retning på 

hvordan kapasitetsutfordringene kan møtes på kort og mellomlang sikt, herunder planer for 

finansiering. Of støtter prinsippet om en bedre utnyttelse av potensialene. Utvidelser og utvidet 

bruk av Diakonhjemmet Sykehus/Lovisenberg Diakonale Sykehus anses nødvendig, men er 

neppe tilstrekkelig. Of anser det som sannsynlig at det regionale helseforetaket igjen under-

estimerer behovet, og at tiltakene som foreslås ikke vil være tilstrekkelige. Of savner en 

fremstilling av mulighetene for etablering av lokalsykehusfunksjoner på Aker sykehus.  

 

Overlegeforeningen anser at det viktigste hensynet på kort sikt er å fremskaffe realistiske 

overslag for kapasitetsbehovet, og iverksette tiltak for å sikre at sørge-for ansvaret kan ivaretas. 

Of anser at dagens tilpasningsavtale er en nød-løsning som gir øket risiko og svekket kvalitet i 

pasientbehandlingen. Of vil anbefale at det snarlig iverksettes en permanent løsning som er 

forutsigbar og trygg for pasientene som nå er rammet. Of anser at en overføring av Alna bydel 

til Diakonhjemmet sykehusområde på kort sikt kan være en hensiktsmessig løsning. Of stiller 

seg imidlertid tvilende til at overføring av pasienter til de private ideelle sykehusene vil være 

tilstrekkelig på mellomlang sikt. Etter Ofs syn bør Helse Sør-Øst pålegge OUS om å forsere 

planleggingsarbeidet med opprettelse av et lokalsykehus ved Aker sykehus. 

 

Sak 187/15-16  Intern høring – Landsstyresak – Juridisk bistandsprosjekt III. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.2.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter utvalgets anbefalinger. 

 

Det er svært viktig å styrke den juridiske bistanden til medlemmene, spesielt innen områdene 

tilsynssaker og alvorlige arbeidskonflikter.  

 

Vi støtter også en økonomisk styrking av rettshjelpsordningen. Of mener at dette bør gjøres 

gjennom å prioritere de økte inntektene fra medlemsvekst til juridisk bistand. Dette bør 

prioriteres framfor vekst i økonomien til foreningsleddene. Of ønsker ikke en økning i 

kontingent. 

 

 

Sak 188/15-16  Intern høring – Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 

Regionutvalg. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 25.2.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Troms legeforening har foreslått en endring av § 3-8 annet avsnitt i Legeforeningens lover. 

Forslaget innebærer at Regionutvalgene (RU) sikres en bedre representasjon fra 

helseforetakene i regionene. De økte utgiftene er tenkt dekket innenfor RUs vedtatte budsjetter, 

og vil alternativt bli dekket i overføringer fra lokalforeningene i regionen. 

 

OF mener at intensjonene i forslaget er gode, men ser samtidig at det kan være en fare for at 

utvalgene blir for store, slik at den samlede ressursbruken blir for omfattende. 
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Of mener imidlertid at hensynet til å sikre en bred representasjon bør veie tyngst, og støtter 

derfor forslaget. 

 

Of understreker samtidig at det er vesentlig at de nye Regionutvalgene bestreber seg på å 

samles om felles standpunkter, slik at ikke deres betydning og gjennomslagskraft blir svekket. 

 

Of foreslår at Legeforeningen sentralt i etterkant av en eventuell endring i § 3-8 tar initiativ til å 

arrangere et seminar hvor regionutvalgene møtes for å utarbeide en felles strategi. 

 

Sak 189/15-16  Høring – Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til 

Legeforeningen som eier – intern høring. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.2.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang og vurdering. Vi støtter utvalgets 

konklusjon om at Tidsskriftet fortsetter å være organisert som en enhet i Legeforeningens 

sekretariat og at de endringer som foreslås ivaretar både redaktørens redaksjonelle frihet og de 

rettigheter man har som arbeidstaker. 

 

Sak 190/15-16  Høring – NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget. 

 

Det forelå til foreløpig behandling høringssak publisert på Min side 27.1.2016.  

 

Saken ble foreløpig diskutert og sluttbehandles på neste styremøte 7.4. 

 

Sak 191/15-16  Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2015. 

 

Det forelå til behandling brev fra Dnlf publisert på Min side 18.2.2016.  

 

Det bes om at evt. kandidater fremmes innen forslagsfristen forslagsfristen 31.3.2016.  

 

Sak 192/15-16  IT-utvalget. 

 

Saken ble utsatt.  

 

Sak 193/15-16  Eventuelt. 

 

Ingen saker til behandling. 

 

 

Høringer / henvendelser  

som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om – i perioden etter 

forrige styremøte: 

 -  Invitasjon til Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. 

Of har meldt forfall til møtet 10. – 11. mars 2016 i Stockholm, grunnet kolliderende 

møtevirksomhet. 
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- Invitasjon til landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen. 

Of har meldt forfall til møtet 11. mai 2016, Kongsberg, grunnet kolliderende møtevirksomhet. 

 

- Høring – Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i  

 Legeforeningen. 

Sentralstyret har trukket saken fra landsstyrebehandling etter innspill fra høringssvarene. 

 

- Orienteringssak: 

Endelig fordeling av kontingentmidler for 2016.  

Brev med vedlegg vedlegges til informasjon. 

 

 

 

 

 

Fellesmøte med PSL fra kl. 15.00 – 17.30, Møterom Æsculap, Legenes hus, 

Oslo. 
 

Det var innmeldt følgende saker til fellesmøtet:  

 

 Ny rammeavtale og samarbeidsavtaler med HF 

 Rettighetstildeling 

 LIS i avtalepraksis 

 Ny spesialitetsstruktur 

 Nasjonal helse- og sykehusplan: Avtalespesialistenes plass 

 Eventuelt. 

 

 

31.3.2016 / Lene Brandt Knutsen / Edith Stenberg (ref.) 




