Godkjent 15.4.2015.

Årsmelding
for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014.

Innledning.
Forrige ordinære landsrådsmøte ble avholdt torsdag 3. april 2014 på Rica Ishavshotell,
Tromsø. Årsmeldingen for 2014 er basert på det vedtatte prinsipp- og arbeidsprogram for
perioden 01.09.2013 – 31.08.2015.
Organisasjon
Styret fra 1.1.2014 – 31.12.2014.
Leder:
Nestleder:

Styremedlemmer:

Overlege Jon Helle, Tiller DPS, St. Olavs Hospital, Trondheim
Overlege Odd Grenager, Sykehuset i Østfold Fredrikstad, seksjon for
kar- og thoraxkirurgi, Fredrikstad, fra 1.9.2014 Akershus
universitetssykehus.
Seksjonsoverlege Erna-Gunn Moen, Stavanger univ.sjukehus, psyk.
divisjon, Stavanger
Overlege Randulf Søberg, St. Olavs Hospital, Klinikk for anestesi- og
akuttmedisin, Trondheim.
Overlege Christian Grimsgaard, Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet, klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo.
Seksjonsoverlege Turid J. Thune, Helse Bergen Haukeland,
hudavdelingen, Bergen.
Overlege Ulla Dorte Mathisen, Universitetssykehuset Nord-Norge,
nyremedisinsk avdeling, Tromsø.
Overlege Arne Runde, Sykehuset Telemark, ortopedisk avdeling, Skien.

Sekretariatet
Sekretariatsleder Edith Stenberg og juridisk rådgiver Lene Brandt Knutsen (permisjon til
6.3.2014, samt 30.6.2014-20.10.2014 / Therese Stange Fuglesang (vikariat fram til 28.2.2014)
/ Jan Eikeland (vikariat 30.6.2014-19.10.2014) jobbet i Of 50 % av sine 100 % stillinger i
avdeling Jus og arbeidsliv. I tillegg er Christina Bråthen Holte tilknyttet foreningen i 20%
sekretærstilling. Legeforeningens økonomiavdeling bistår med foreningens
økonomiforvaltning. Legeforeningens sekretariat fører foreningens medlemsregister.
Medlemsregisteret er samordnet med hovedforeningens. Dnlf forestår også
kontingentinnkreving. I tillegg yter Legeforeningen bistand ved kopiering og større
utsendelser mot særskilt økonomisk dekning fra Of.
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Landsrådet fra 1.1.2014 – 31.12.2014.
Oslo krets:
Overlege Aasmund Bredeli, OUS HF, Ullevål
Overlege Per A. Drottning, Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Overlege Anne Sofie Letting, OUS HF, Rikshospitalet
Seksjonsoverlege Ian Thomas Small, OUS HF, Ullevål
Overlege Albert Bolstad, Diakonhjemmet sykehus
Overlege Recep Özeke, OUS HF, Aker
Akershus krets:
Overlege Aage Huseby, Akershus universitetssykehus HF
Overlege Frode Østrem, Akershus universtitetssykehus HF
Overlege Jannicke Mellin-Olsen, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Overlege Espen Eeg, Akershus universitetssykehus HF
Overlege Toril Morken, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Østfold krets:
Overlege Jon Lunde, Sykehuset i Østfold HF, Fredrikstad
Overlege Jon Henrik Holmquist, Sykehuset i Østfold HF, Fredrikstad
Overlege Kjell Ingar Bjørnstad, Sykehuset i Østfold HF, Fredrikstad
Hedmark Krets:
Overlege Per H. Christensen, Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Elverum/Hamar
Overlege Jan Krzysztof Wojcik, Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Tynset
3. representant ikke valgt foreløpig.
Oppland krets:
Overlege Jens Christian Laursen, Sykehuset Innlandet, Divisjon Gjøvik
Seksjonsoverlege Svein Martin Luth, Sykehuset Innlandet, Div. Psykisk helsevern
Overlege Stein-Helge Hansen Tingvoll, Sykehuset Innlandet, Div. Lillehammer
Buskerud krets:
Seksjonsoverlege Tom Henri Hansen, Vestre Viken HF, Drammen
Overlege Harald Bergan, Vestre Viken HF, Drammen
Overlege Ole Christian Olsen, Vestre Viken HF, Drammen
Vestfold krets:
Overlege Trond Hugo Haukebøe,, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Overlege Andre Blaauw, Psykiatrien i Vestfold HF, Tønsberg
Overlege Ellen Holtan Folkestad, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Telemark krets:
Overlege Tor Severinsen, Sykehuset i Telemark, Skien
Overlege Hanne Thürmer, Sykehuset i Telemark HF, Notoddden
Overlege Finn Robert Lund, Sykehuset i Telemark HF, Skien
Aust-Agder krets:
Overlege Egil Hagen, Sørlandet sykehus HF, Arendal
Overlege Geir Noraberg, Sørlandet sykehus HF, Arendal
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Vest-Agder krets:
Overlege Hans-Thorwild Thomassen, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
Overlege Jens J.F. Siemsglüss, Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord
Overlege Magne Geir Bøe, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
Rogaland krets:
Overlege Alla Passeniouk, Stavanger universitetssjukehus HF
Overlege Erik Andreas Torkildsen, Stavanger universitetssjukehus HF
Overlege Janne K. Bethuelsen, Stavanger universitetssjukehus HF
Overlege Lars Holst-Larsen, Helse Fonna HF, Haugesund
Hordaland krets:
Overlege Jana Midelfart Hoff, Helse Bergen HF, Haukeland univ. sjukehus
Overlege Geir Arne Sunde, Helse Bergen HF, Haukeland univ.sjukehus
Overlege Hege Aase Sætran, Helse Bergen HF, Haukeland univ.sjukehus
Overlege Arne Exner Nakling, Hospitalet Betanien, Fyllingsdalen
Sogn og Fjordane krets:
Overlege Ola Arne Hjelle, Helse Førde HF, Førde
Overlege Jens Evjensvold, Helse Førde HF, Førde
Møre og Romsdal krets:
Overlege Andreas G. Kjærstad,, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
Overlege Bernd E.D. Müller, Helse Møre og Romsdal HF, Molde
Overlege Trond Østraat, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
Sør-Trøndelag krets:
Overlege Kjetil A.H. Karlsen, St. Olavs hospital HF, Trondheim
Overlege Lindy Jarosch-von Schweder, St. Olavs hospital HF, Trondheim
Overlege Stein Olav Samstad, St. Olavs hospital HF, Trondheim
Overlege Øystein Drivenes, St. Olavs hospital HF, Trondheim
Nord-Trøndelag krets:
Overlege Rolf Gunnar Larsen, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger
Overlege Mathis Heibert, Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos
Nordland krets:
Overlege Tone E. Klæboe, Psykisk helse og rusklinikk, Bodø
Overlege Klaus W.H. Becker, Helgelandssykehuset HF, Mosjøen
Overlege Per Kristian Skorpen, Nordlandssykehuset HF, Stokmarknes
Troms krets:
Overlege Glenn Stamnes-Larsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
Overlege Hanne M. Frøyshov, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Overlege Richard Slubowski, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Finnmark krets:
Avdelingsoverlege Vibeke Rieber Danielsen, Helse Finnmark HF, Kirkenes
Overlege Christel Benedicte Eriksen, Helse Finnmark HF, BUP Alta.
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Kurskomitéen fra 1.1.2014 – 31-12.2014.
Leder:
Jannicke Mellin-Olsen, overlege, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Medlem:
Randulf Søberg, overlege, St. Olavs Hospital HF (styrets representant)
til 12.12.2014.
Odd Grenager, Akershus universitetssykehus HF (styrets representant)
fra 12.12.2014.
Lederutvalget fra 01.01.2014 -31.12.2014.
Medlemmer: Avd.overlege Siri Tau Ursin, Helse Stavanger HF
Seksjonsoverlege Vivvi Bjørnø, Sykehuset i Vestfold HF
Avd.overlege Edmund Søvik, St. Olavs Hospital, Trondheim.
Valgkomitéen fra 01.01.2014 – 31.12.2014.
Avdelingssjef Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus
Overlege Tom Guldhav, Helse Førde HF, Førde
Medisinsk sjef Helge Haarstad, St. Olavs Hospital HF,
Trondheim
Overlege Per K. Skorpen, Nordlandssykehuset HF, Stokmarknes
Redaksjonskomitéen «Overlegen» 01.01.2014 – 31.12.2014.
Redaktør:
Arild Egge, Oslo universitetssykehus.
Redaksjonskomité: Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus.
Jon Helle, Ofs leder.
Edith Stenberg, Ofs sekretariatsleder
Stipendkomitéen fra 01.01.2014 – 31.12.2014.
Arne Laudal Refsum
Vivvi Bjørnø
Erna-Gunn Moen (styrets representant)
Medlemstall.
Foreningen hadde pr. 31.12.2014 9.353 medlemmer, samt 49 assosierte medlemmer. Pr.
31.12.2013 hadde foreningen 9.124 medlemmer.
Styremøter/medlemsmøter.
Det er i 2014 avholdt 11 styremøter, 2 av disse har vært kombinert med arbeidsmøter.
Styret har behandlet 289 saker. Utover saker til beslutning, har styret også i denne perioden
brukt mye tid på møtene til informasjonsutveksling og diskusjon om utviklingen innen
helseforetakssektoren generelt og forhandlingssituasjonen spesielt. Arbeid med høringer har
vært en vesentlig del av styrets arbeid. Styret har fordelt ansvaret for kontakt med lokale
tillitsvalgte seg imellom. I tillegg er det på styremøtene referert og drøftet saker som berører
foreningens arbeidsområde og som er sendt styrene til orientering eller som er tatt opp av
styremedlemmene. Dette gjelder spesielt uttalelser fra Dnlfs sekretariat og ulike
fagmedisinske foreninger. På denne måten har styrene kunnet ta initiativ i saker som berører
overlegene og spesialisthelsetjenesten.
Det har vært avholdt et fellesmøte med Yngre legers forening med hovedfokus på arbeidstid,
faste stillinger og kompetanseutvikling. Det har i tillegg også vært avholdt fellesmøte med
Praktiserende spesialisters landsforening.
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Landsrådsmøter.
Det ble avholdt ordinært landsrådsmøte 3.4.2014 på Rica Ishavshotell, Tromsø. Landsrådet
ble videre samlet til møte i tilknytning til Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria,
Oslo, 20. – 22.5.2014.
Representasjon
Den norske legeforenings sentralstyre:
Jon Helle er for inneværende periode valgt som visepresident i Den norske legeforening.
Christian Grimsgaard er for inneværende periode valgt som sentralstyremedlem i Den norske
legeforening.
Den norske legeforenings landsstyre fra 01.01.2014-31.12.2014
Erna-Gunn Moen, Odd Grenager, Randulf Søberg, Turid J. Thune, Ulla Dorte Mathisen, Arne
Runde, Jana Midelfart Hoff og Egil Hagen.
Vararepresentanter til landsstyret fra 01.01.2014- 31.12.2014.
1. Vibeke Danielsen, Finnmark.
2. Christel Eriksen, Finnmark
3. Geir Arne Sunde, Hordaland
4. Recep Øzeke, Oslo.
5. Øystein Drivenes, Sør-Trøndelag

Geografiske representanter til landsstyret 01.01.-31.12.2014.
Helse Sør-Øst – 9 representanter:










Jon Lunde, Sykehuset Østfold Fredrikstad.
Aasmund Bredeli, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Tom Henri Hansen, Vestre Viken (vararepr. fra Buskerud lf.)
Jens Chr. Laursen, Sykehuset Innlandet Gjøvik.
Hans Torwild Thommassen, Sørlandet sykehus Kristiandsand
Harald Bergan, Vestre Viken
Per Drottning, Lovisenberg Diakonale sykehus.
Jannicke Mellin-Olsen, Sykehuset Asker og Bærum.
Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus

Vararepresentanter Helse Sør-Øst:
1. Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus
2. Finn Robert Lund, Sykehuset Telemark Skien
3. Anne Sofie Letting, Oslo universitetssykehus
4. (Trond Hugo Haukebø, Sykehuset Vestfold – valgt som vara fra Vestfold lf.)
5. Andre Blaauw, Sykehuset Vestfold
6. Bjørn Tennøe, Oslo universitetssykehus
7. Stig Heir, Martina Hansen Hospital
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Helse Vest – 3 representanter:




Ola Arne Hjelle, Helse Førde.
Alla Passeniouk, Helse Stavanger
Arne E. Nakling, Hospitalet Betanien Bergen

Vararepresentanter – Helse Vest:
1. Tone Hoel Lende, Helse Stavanger
2. Jens Ola Evjensvold, Helse Førde
3. Geir Arne Sunde, Helse Bergen Haukeland
4. Torhild Kringeland, Helse Fonna Haugesund
5. Jonas Meling Fevang, Helse Bergen Haukeland
6. Hege Sætran, Helse Bergen Haukeland
Helse Midt-Norge – 3 representanter:




Kjetil A. Karlsen, St. Olavs Hospital.
Rolf Gunnar Larsen, Helse Nord-Trøndelag, Levanger.
Andreas G. Kjerstad, Helse Møre og Romsdal Ålesund

Vararepresentanter Helse Midt-Norge:
1. Lindy Jarosch von Schweder, St. Olavs Hospital
2. Mathis Heibert, Sykehuset Namsos
3. Ralph Herter, Kristiansund
4. Bernd Müller, Molde
Helse Nord – 2 representanter:



Hanne Frøyshov, UNN
Roy Morten Kristensen, NLSH Bodø

Vararepresentanter Helse Nord:
1. Klaus Becker, Helgelandssykehuset, Mosjøen
2. Tone Klæboe, BUP, NLSH Bodø

Den norske legeforenings tariffutvalg for næringsdrivende og normaltariff fra 1.1.201431.12.2014
Observatør: Odd Grenager.
Forhandlingsutvalg for tariffområdet Spekter-Helse fra 1.1.2014 – 31.12.2014.
Jon Helle og Christian Grimsgaard.
Vara: Erna-Gunn Moen og Turid J. Thune.
Forhandlingsutvalg Stat fra 01.01.2014 – 31.12.2014.
Jon Helle.
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Forhandlingsutvalget Virke fra 01.01.-31.12.2014.
Jon Helle.
Albert Bolstad, Diakonhjemmets sykehus, Oslo.
Vara: Per Jesper Blomquist, Haraldsplass Diakonale sykehus AS, Bergen.
Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune fra 01.01.-31.12.2014.
Of bruker representantene fra Oslo legeforening som kontaktpersoner.
Styremedlemmenes øvrige verv i råd og utvalg i Den norske legeforening /
Akademikerne fra 01.01.2014-31.12.2014.
Jon Helle er medlem i forhandlingsutvalget Akademikerne Helse i Spekter-området.
Christian Grimsgaard er medlem i referansegruppen – Statusrapport om legevakt.
Christian Grimsgaard er medlem i referansegruppen – utredning om medisinsk
grunnutdanning.
Christian Grimsgaard er medlem av kompetansenettverk akuttmottak.
Christian Grimsgaard er medlem av redaksjonskomitéen for Tidsskrift for Den norske
legeforening
Odd Grenager er medlem i referansegruppen for nasjonal kjernejournal.
Arne Runde er styremedlem i Telemark legeforening og foretakstillitsvalgt Sykehuset
Telemark.
Ulla Dorte Mathisen er styremedlem i Troms legeforening.
Ansatterepresentanter i RHF styrene.
Terje Bjørn Keyn er ansattes representant i styret for RHF Sør-Øst, Tom Guldhav i RHF
Vest, Rune Heggedal i RHF Midt og ingen representant for Of i RHF Nord).
Regionsutvalg.
Sigrun Solberg er leder av regionsutvalg Vest, Ketil Espnes er leder av regionsutvalg Midt,
Klaus Becker er medlem i regionsutvalg Nord og Tor Severinsen er leder av regionsutvalg i
Helse Sør-Øst.
Konserntillitsvalgte.
Terje Bjørn Keyn, Helse Sør-Øst, Sigrun Solberg, Vest og Randulf Søberg, Midt
Annen representasjon.
Arne Laudal Refsum er medlem i Dnlfs valgkomité.
Tom Guldhav er medlem av Dnlfs desisorutvalg.
Fridtjof Riddervold er leder av rettshjelputvalget – til 31.12.2018.
Margit Steinholt er medlem av Dnlfs utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse.
Hans-Petter Næss og Bente Ruud Karlsen er medlem av utvalg
for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.
Hans-Petter Næss har deltatt i Pasientsikkerhetskampanjens fagråd.
Stein Tore Nilsen er leder av Dnlfs fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
– til 31.12.2016
Helge Haarstad er medlem i utdanningsfond I.
Siri Tau Ursin er leder av utdanningsfond III.
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Hans-Petter Næss er varamedlem av utdanningsfond III.
Asbjørn Årøen er medlem av Legeforeningens forskningsutvalg 2014-2018.
Knut Erling Moksnes er medlem av utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse.
Maria Gaard er medlem av Dnlfs fondsutvalg for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
1.1.2013 – 31.12.2016.
Rolf S. Kirschner er medlem Dnlfs fondsutvalg for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
1.1.2013 – 31.12.2016.
Hans Henrik Strøm er medlem av Dnlfs PKO-råd.
Ingrid Castberg og Roar Dyrkorn er medlemmer i Legeforeningens og LMIs råd
for legemiddelinformasjon 1.1.2014-31.12.2015.
Petter Hurlen er medlem i Dnlfs IT-utvalg.
Turid J. Thune er representant i arbeidsgruppen for videreføring av etterutdanningsprosjektet.
J. Arve Kristiansen er medlem i Dnlfs nemndsbehandling for spesialistpraksis.
Brynjulf Ystgaard er medlem i referansegruppen for nasjonalt system for innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten.
Arne Laudal Refsum, Marieke Claessen og Olaug Villanger er medlemmer i referansegruppen
for Dnlfs kurs i kunnskapsledelse – modulbasert kurs for ledere i sykehus.
Representasjonsoppgaver i 2014
Nordöl –møtet 2014 ble arrangert i København 8. – 9. mai 2014.
Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Lene Brandt Knutsen og Edith
Stenberg deltok fra Norge.
AEMH-møtet 2014 ble arrangert i Stockholm 29. – 31. mai 2015.
Jon Helle, Lene Brandt Knutsen og Edith Stenberg deltok fra Norge.
Ofs leder har i funksjonen som visepresident og sentralstyremedlem deltatt i ulike
sammenhenger, bl.a. aktivt i flere høringer for Stortingets Helse- og omsorgskomité.
Ofs leder har deltatt på følgende 9 høringer i Stortinget 2014:
For Helse- og omsorgskomiteen:
-

09.01.14: Trygg rusomsorg
25.02.14: Ekstern gransking av hovedstadsprosessen og plan for videre omstilling
(Her var også FTV OUS Aasmund Bredeli med)
18.03.14: Heltidsstillinger i sykehus
24.04.14: Sykehusstruktur og endring av vesentlige oppgaver i sykehus
15.05.14: Psykisk helse i kommunene
20.05.14: Helseregisterloven og pasientjournalloven
28.10.14: Rolleblanding i helsesektoren/bierverv
11.11.14: Statsbudsjettet

For Familie- og kulturkomiteen:
-

18.11.14: Proffboksing
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Styrets fokusområder
Da Of fikk nytt styre fra 1. september 2013 ble fokusområdene revurdert og bearbeidet til tre
hovedfokusområder: 1) Nasjonal sykehusplan - ”rett sykehus på rett plass”, 2) Helse, arbeidsmiljø og
sikkerhet i sykehus – ”trivsel er lønnsomt” og 3) Faglig utvikling og omstilling i sykehus – ”ta faget
inn i en ny tid”. Ofs styre har i 2014 arbeidet ut fra disse. Temaene er store, men viktige for Ofs
medlemmer, og for en god spesialisthelsetjeneste for pasientene.

1.

Nasjonal sykehusplan - ”rett sykehus på rett plass”

Forslaget om og initiativet til en nasjonal sykehusplan kom fra Of. Ideen er blitt fulgt opp av
Regjeringen, som i 2014 har arbeidet med en nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringens plan skal
fremlegges for Stortinget høsten 2015. Planen vil bli regjeringens viktigste verktøy for hvordan
sykehusene og spesialisthelsetjenesten skal utvikles fremover.
Legeforeningen har i forbindelse med dette utarbeidet statusrapport "Sykehus for fremtiden" - Innspill
til nasjonal sykehusplan. Of har vært en sentral aktør og bidragsyter ved utarbeidelsen av
statusrapporten. Of har ønsket å bidra med en faglig stemme i dette arbeidet. Pasientenes behov for, og
rett til, god diagnostikk og behandling må være styrende for alle avgjørelser. Store sykehus må sikres
velegnet organisering og stor nok kapasitet. De mindre sykehusene må kunne ha en reell langsiktighet
og forutsigbarhet, uten trussel om nedleggelse, eller opplevelse av sniknedleggelse. Alle sykehus må
ha en klart definert rolle og god nok kapasitet og robuste miljøer som kan levere høy kvalitet på
tildelte oppgaver. Kapasitet og kvalitet må vektes høyere enn økonomi.
Ofs leder Jon Helle har deltatt i flere møter med/i Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med
innspill til Regjerningens arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan.

2.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i sykehus – ”trivsel er lønnsomt”

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. God
ledelse, nærhet til leder og godt samarbeid mellom ledelse på alle nivåer og ansatte er avgjørende.
Lederes helse og arbeidsmiljø må også ha nødvendig oppmerksomhet. De ansatte må kunne erfare at
det er balanse mellom oppgaver og ressurser. HMS-arbeid må være systematisk og målrettet, og
målene må likestilles med de økonomiske. Det er nødvendig med særlig årvåkenhet før, under og etter
omstillinger.
I arbeidet med dette fokusområdet har Of i 2014 vært særlig opptatt av legenes arbeidstid, herunder
måten arbeidsgiver håndterer de vide unntakene fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser på.
Legeforeningen gjennomførte vinteren 2013/2014 en stor arbeidstidskartlegging. Den viser at
arbeidsgiver har liten oversikt over arbeidet tid. Den viser også at arbeidsgiver har benyttet kutt i
tjenesteplaner for å kutte kostnader, men at dette ikke har medført tilsvarende kutt i arbeidstid. Det
betyr at det arbeides et betydelig antall timer som verken er registrert eller betalt. På denne bakgrunn
ble arbeidstid et sentralt tema fra Ofs og Legeforeningens side ved forhandlingene om
Overenskomstene i Spekter i 2014. Se mer om dette nedenfor under punktet om hovedoppgjøret i
Spekter.

3.

Faglig utvikling og omstilling i sykehus – ”ta faget inn i en ny tid”

Den faglige leveransen til pasientene skal ha høy kvalitet og må utvikles kontinuerlig.
Forbedringsarbeid må bli en andel av alle ansattes arbeid. Overlegene trenger jevnlig fordypning i
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faget, kurs nasjonalt og internasjonalt og mulighet til å ta ut utdanningspermisjonen. Tid og
finansiering er kritiske innsatsfaktorer. Fagutvikling, forskning og innovasjon må være etterspurt på
alle nivå. Alle ledere må forankre sin ledelse i fagets utvikling, muligheter og behov, i nært samarbeid
med de ansatte. Overlegers arbeid med undervisning og veiledning av leger i spesialisering må styrkes.
Stadige kutt i legenes tjenesteplaner i kombinasjon med økte krav til effektivitet, har også gått ut over
legenes muligheter til faglig utvikling. Rettigheter til kompetanseutvikling var derfor et av Ofs sentrale
krav til årets lønnsoppgjør i Spekter. Se mer om dette nedenfor i redegjørelsen om hovedoppgjøret i
Spekter.

Høringsarbeid
Styret i Of arbeider mye med utarbeidelse av høringsuttalelser på vegne av foreningen. Styrets leder
fordeler høringer til et eller flere styremedlemmer, eventuelt i samarbeid med Ofs juridiske rådgiver.
Den som er ansvarlig for høringen utarbeider utkast til svar som deretter drøftes i styremøte og
eventuelt pr. e-post ved behov. Of har i 2014 avgitt 33 høringsuttalelser. Of opplever å få mange gode
tilbakemeldinger på de høringsuttalelser foreningen avgir. Uttalelsene får tidvis også positiv
oppmerksomhet i media, og bidrar til å skape debatt om viktige tema.
Alle Ofs høringsuttalelser ligger publisert på Ofs nettsider. Blant særlig viktige høringer i 2014 kan
nevnes:

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan
Of uttalte at innholdet i statusrapporten var dekkende for Ofs synspunkter på hva en nasjonal
sykehusplan bør være og inneholde. Of mente imidlertid at rapporten bar preg av å ha gjennomgått
mange omarbeidelser i forsøk på å skape omforent politikk for foreningen. Den bar også preg av at
mange bidragsytere hadde deltatt prosessen. Dette medførte dessverre at rapporten ikke fikk et så
enhetlig og helhetlig uttrykk som var nødvendig for at rapporten ville oppfattes som det solide og
vesentlige bidrag til norsk helsepolitikk som vi ønsker at den skal være.
Statusrapporten ble bearbeidet og endelig godkjent i april 2014, og er blitt positivt mottatt.

Høring – reservasjonsordning for fastleger og Høring – forslag om å fjerne henvisning
fra fastlege når kvinner begjærer abort
Helse- og omsorgsdepartementet foreslo å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til
abort. Flertallet i Ofs styre støttet høringsforslaget. Styret i Of mente at departementets forslag støttet
opp under landsstyrevedtaket fra 2013, hvor det fremgår at «Legeforeningen mener at alvorlige
samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for
deltakelse i henvisning og behandling». Departementets forslag støttet også opp om vedtaket Ofs styre
fattet i forkant av landsstyrebehandlingen av saken.
Styret stilte seg ellers bak departementets vurdering om at «det er verdifullt for samfunnet at fastleger
har høy etisk bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål. Samfunnet er tjent med at det er rom for
ulike overbevisninger og at fastleger ikke føler seg tvunget til å handle i strid med sin samvittighet».
Styret presiserte at forutsetningene for reservasjonsadgang må være oppfylt, slik det er beskrevet i
landstyrevedtaket: «Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens
lovbestemte rettigheter. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for
pasientene må sikres gjennom god informasjon».
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Flertallet i Ofs styre mente det var viktig at en eventuell reservasjonsordning ville gi fastlegene en
reell reservasjonsmulighet. Hvis hver enkelt kommune skal avgjøre om en avtale om reservasjon skal
opprettes, uavhengig av om de andre forutsetningene er oppfylt eller ikke, var det styrets mening at
reservasjonsadgangen ikke ville være reell.
Styrets mindretall (2/8) gikk i mot de fremsatte endringsforslagene, da de på et prinsipielt grunnlag
ikke kunne støtte forslaget om innføring av en reservasjonsmulighet for fastleger i saker knyttet til
henvisning til selvbestemt abort.
Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise
til abort møtte imidlertid så stor motstand at departementet utarbeidet et nytt forslag til løsning i saken.
Forslaget gikk ut på at fastleger ikke skulle henvise til abort. Fastleger skulle ikke underskrive på
skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning.
Of var tilfreds med at fastlegers henvisningsplikt av abortsøkende kvinner ble foreslått fjernet og
mente høringsforslaget var en god og praktisk løsning på et komplekst og følsomt problem. Of mente
at både kvinnens rettigheter og fastlegers integritet og samvittighetsproblem ble på denne måte i
ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Of støttet i tillegg at det ble nedsatt et nasjonalt offentlig utvalg «som skal utrede etiske og praktiske
forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten under utøvelse av arbeidsoppgaver i det norske
arbeidsliv generelt» – slik at man får en prinsipiell tilnærming og bredere vurdering av
reservasjonsbehov for all yrkesutøvelse generelt og både primær- og spesialisthelsetjenesten spesielt.
Of påpekte at det finnes et lite antall etablerte fastleger med til dels lang «fartstid» som utfordres på et
for dem etisk dilemma i forbindelse med å henvise til assistert befruktning, sette inn spiral eller å
forskrive prevensjon. Of mener det burde være mulig å finne en løsning for disse få – som er
tilfredsstillende både for legen og pasienten – slik at de kan fortsette i sin fastlegepraksis og at de
spares for sanksjoner.

Høring – endringer i arbeidsmiljøloven
Of valgte å konsentrere sin høringsuttalelse om følgende tre punkter, som ble ansett som mest relevant
for foreningen: 1) aldersgrenser, 2) midlertidige stillinger og 3) arbeidstid.
1) Aldersgrenser: Of støttet forslagets overordnede målsetting om å legge til rette for at eldre skal
kunne stå lenger i arbeidslivet. Of fryktet at en økning av øvre aldersgrense til 75 år ville
resultere i at arbeidsgivere i større grad vil ta skritt for å avslutte arbeidsforholdet med den
begrunnelsen at arbeidstakeren ikke lenger fungerer tilfredsstillende, og at dette for mange vil
føre til en uverdig avgang fra arbeidslivet.
Ofs styre delte seg på midten i valget mellom 70 eller 72 år, og landet derfor ikke ned på ett
samlende standpunkt. Alle styrets medlemmer mente at begge alternativene var akseptable.
2) Midlertidige stillinger: Of er grunnleggende skeptisk til at hovedregelen om fast ansettelse i
norsk arbeidsliv skal bli myket opp. Of var derfor skeptisk til høringsforslaget, og mente
prinsipielt at det ikke er behov for de endringer som fulgte av departementets forslag. Of
støttet imidlertid forslaget om at praksisarbeidere inkorporeres i fireårsregelen og at denne
regelen reduseres til to år.
3) Arbeidstid: Of var svært skeptisk til de foreslåtte endringene i arbeidsmiljølovens regler om
arbeidstid. Of mener at dagens ordning i all hovedsak gir den nødvendige fleksibilitet, og
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kunne derfor ikke se behovet for lovendringer. Of mente at lovforslaget ville forskyve
maktforholdet i spørsmål om arbeidstid i retning av arbeidsgiversiden. Of støttet imidlertid de
delene av forslaget som åpnet for mer fleksibilitet ved avtalefestede ordninger, og at lokale
avtaler om utvidelse av arbeidstid fortsatt skal godkjennes av fagforeningene sentralt.

Høring – idéfase OUS Campus Oslo
Overlegeforeningen stilte seg kritisk til høringsnotatet om Idéfase OUS Campus Oslo. Of hadde en
rekke innvendinger, blant annet knyttet til premissene som rapporten bygget på, de hensyn som var
vektlagt, de konkrete løsningsforslagene og at en rekke sentrale spørsmål i liten grad ble berørt.
Of kunne ikke se at det var grunnlag for å iverksette og gjennomføre et så omfattende, vidtrekkende og
langsiktig utviklingsprosjekt forankret i et enkelt foretak. Of påpekte at det er det regionale nivået som
bør koordinere den samlede utvikling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet. Of var videre
bekymret for at et prosjekt av det skisserte omfanget ville få negative konsekvenser for øvrige
helseforetak i regionen og landet for øvrig.

Intern høring - Evaluering av EAT-samarbeidet
I sitt høringssvar uttalte Of at Legeforeningen er en fagorganisasjon/medlemsorganisasjon som skal
være forsiktig med å inngå et forpliktende og økonomisk samarbeid med kommersielle aktører. Of
bemerket også at prosessen forut for vedtaket som ble gjort i Sentralstyret var mangelfull, og at saker
av så prinsipiell karakter bør behandles bredt i organisasjonen og helst legges fram for landsstyremøtet
før beslutning tas.

Lønns- og arbeidsvilkår, herunder lønnsoppgjør og forhandlinger
Generelt
I 2014 er det sakene om legers arbeidstid i sykehus, fast ansettelse for leger i spesialisering og
Høyesteretts avgjørelse i kirurgi-saken som har vært mest dominerende i media og i Of/Dnlf for
ansatte leger hva gjelder arbeidsvilkår.
Ofs fokus på sykehuslegers arbeidstid redegjøres det nærmere for nedenfor. Legeforeningen fikk i
2014 endelig gjennomslag for fast ansettelse for leger i spesialisering. Arbeidet i Legeforeningen har
vært forankret i landsstyrets resolusjon fra 2009 om fast tilsetting for leger i spesialisering. Of har
støttet Dnlf og Ylf i dette kravet. Kirurgi-saken ble behandlet i Høyesterett ultimo 2014. Etter en
samlet vurdering konkluderte Høyesterett med at Avisa Nordlands beskyldninger mot kirurgen var
rettsstridig ærekrenkende. Avisa Nordland ble dømt til å betale kr. 400 000 i oppreisning til kirurgen, i
tillegg til å dekke sakskostnader. Of og Nordland legeforening har vært særlig engasjert i saken, også
før den ble behandlet i rettsapparatet. Saken har for øvrig vakt uvanlig stort engasjement i hele
Legeforeningen, og har fått mye publisitet.

Spekter
Ofs krav
Of fremmet krav i tilknytning til tre hovedtemaer i hovedoppgjøret i Spekter i 2014. De tre
hovedtemaene var:




Fagutvikling, mm.
Legers arbeidstid
Seniorpolitikk
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Fagutvikling, mm.
Of ønsket et særlig fokus på overlegenes rettigheter og muligheter til fagutvikling, etterutdanning,
kvalitetssikring og øvrige aspekter av kompetanseheving. Dette skyldes at Of stadig får
tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer om at overlegenes mulighet til å delta på kurs og
kongresser er blitt redusert. Den generelle økningen til krav til effektivitet og drift medfører også
nedprioritering av tid til fagutvikling. Dette gir negative konsekvenser for pasientsikkerhet og kvalitet,
men er også av betydning for generell trivsel og mestringsfølelse for overlegene.

Legers arbeidstid
I mange sykehus opplever legene et press mot avtaleverket, samt at legene ikke betraktes som
likeverdig part ved avtaleinngåelse. Ofs medlemmer melder om at de presses til tjenesteplaner med
samtidig vakt på flere steder, ambulering uten frivillighet eller godtgjørelse, rutinearbeid henlagt på
kveldstid, osv.
Of opplever at arbeidsgiver misbruker unntaket fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. I
mange av helseforetakene skjer det ikke reelle B-delsforhandlinger. Etter Ofs syn er dette mulig fordi
Overenskomsten del A2 hjemler omfattende unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser.
Of mente derfor at Legeforeningen i hovedoppgjøret i 2014 måtte ta sikte på at bestemmelsene i
arbeidsmiljøloven også skal gjøres gjeldende for legene i A2. Of ønsket at Overenskomsten del A2
kun skulle åpne for at arbeidsgiver lokalt kan avtale unntak fra arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser. Avvik fra lovens bestemmelser om arbeidstid bør således skje i Bdelsavtalene, eller på lavere nivå, hvis det for øvrig er mulig å få til fornuftige og pålitelige
bestemmelser i B-delen.
Of fremmet på denne bakgrunn krav om at det generelle unntaket i A2 fra arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser, ble fjernet og erstattet med en hjemmel for at eventuelle unntak avtales
lokalt.

Seniorpolitikk
Of er opptatt av seniorpolitikk og ønsker elementer inn i A2 som kan bidra til at denne gruppen står
lenger i arbeid. Eldre leger besitter viktig kompetanse og erfaring, som den enkelte avdeling er tjent
med å kunne nyttiggjøre seg. Samtidig er legers særskilte arbeidsbelastning, særlig på vakt, ofte
medvirkende til at en del av seniorene ikke ønsker å fortsette i arbeid. Ofs medlemmer melder om at
seniorpolitiske tiltak for leger er nær sagt ikke-eksisterende i helseforetakene, til tross for at det i noen
av B-delene er avtalt at helseforetakene skal fokusere på livsfaseorientert politikk. Of fremmet derfor
en rekke krav som kunne stimulere eldre leger til å stå lenger i arbeid.

Resultatet
Oppgjøret endte med mekling, og partene godtok Riksmeklerens fremlagte skisse den 25. september
2014. Legeforeningen hadde fremholdt tre forhold som særlig viktige: 1) faste stillinger for leger i
spesialisering, 2) bedre rettigheter til kompetanseutvikling og 3) mer innflytelse over arbeidstiden. For
Spekter var det særlig viktig å få forlenget legenes dagarbeidstid, slik at sykehusenes åpningstider kan
utvides, særlig med henblikk på kveldsåpne poliklinikker. I tillegg var det en politisk bestilling om at
flere leger i spesialisering må ansettes fast.
Resultatet fra meklingen viser at Legeforeningen fikk gjennomslag for viktige krav. Legeforeningen
fikk gjennomslag for kravet om faste stillinger. Faste stillinger skal implementeres snarest og seneste
innen 1. juli 2015. Unntaket fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler prolongeres til hovedoppgjøret
2016, under en klar forutsetning om at samarbeidsklimaet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver må
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forbedres. Det skal i perioden jobbes i en partssammensatt gruppe, som blant annet skal kartlegge
dagens arbeidstidsordninger, herunder vaktordninger og ulike modeller for arbeidstidplanlegging.
Videre skal gruppen kartlegge og vurdere hvordan samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte
om tjenesteplaner fungerer.
I tillegg fikk overleger og legespesialister rett til inntil 10 dager pr. år til kurs og kongresser.
Det ble inntatt en ny bestemmelse i A2 § 3.2 om at arbeidstid som ikke er vakttjeneste legges som
hovedregel i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 18.00 i ukens 5 første dager, samt at leger som ikke går
vakt i tillegg kan pålegges kveldsarbeid frem til kl. 19.00 i ukens 5 første dager inntil 1 gang per
måned i gjennomsnitt.
Overlegene fikk et lønnstillegg på kr. 27 500.

Virke
Forhandling om landsoverenskomsten i Virke skulle skje medio juni 2014. Ofs styre vedtok å ikke
fremme krav i saken på grunn av at Ofs medlemmer bare i begrenset grad får sine vilkår regulert av
denne Overenskomsten. Of-medlemmers vilkår reguleres i langt større grad av sentral særavtale og de
lokale særavtalene mellom Legeforeningen og Virke.
Det ble våren 2014 også gjennomført et oppgjør med lokale forhandlinger ved den enkelte Virkevirksomhet.
Den sentrale særavtalen mellom Virke og Legeforeningen for leger i definerte virksomheter gjaldt for
perioden 1.1.2013 til 31.12.2014, men ble ikke reforhandlet innen opprinnelig utløp, da partene var
enige om at dette skulle skje i løpet av første kvartal 2015. Of fremmet krav ultimo 2014. Of fremmet
krav innenfor hovedtemaene kompetanseutvikling og seniorpolitikk. I tillegg fremmet Of krav om
overlegers rett til vakt og nærmere regulering av tjenestested.

Stat
I 2014 var det hovedoppgjør i tariffområdet Stat. Of besluttet å støtte kravet fra Foreningen for leger i
vitenskapelige stillinger (LVS). LVS krevde primært en systemomlegging, der størst mulig andel av
lønnsmidlene legges ut til lokal fordeling, slik situasjonen er både i KS- og Spekterområdet. Det ble i
tillegg fremmet en del subsidiære krav, hvorav det viktigste var krav om etablering av prøveprosjekter
i utvalgte virksomheter der forhandlingene i sin helhet flyttes ut lokalt.
Akademikerne og staten kom etter mekling i mål med hovedtariffoppgjøret 26. mai 2014. Oppgjøret
fikk en økonomisk ramme på 3,3 %. Akademikerne vant ikke frem med sitt ønske om en generell
modernisering av lønnsdannelsen i staten, men fordelingen mellom generelle tillegg og lokale
lønnsforhandlinger var likevel historisk. Det ble gitt et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent
fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det var satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive
forhandlinger per 1. august. I tillegg til denne rammen, kom resirkulerte midler.

Bladet «Overlegen»
Fire utgaver av bladet har vært utgitt i 2014. Også i 2014 har de fire utgavene hatt store hovedtemaer,
og dette har vært en bevisst videreføring siden 2012. Redaksjonen har, som i fjor, bestått av redaktør
Arild Egge, samt Arne Laudal Refsum, Jon Helle og Edith Stenberg. Tema og innhold i Overlegen
diskuteres og gjennomgås i hvert styremøte og styret bidrar med forslag til bidragsytere, samt skriver
egne innspill til bladet. Redaksjonskomitéen nedlegger en stor jobb med å fullføre hver enkelt utgave
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med å finne gode artikkelforfattere relatert til aktuelle temaer. Utgavene i 2014 har økt vesentlig i
sidetall fra tidligere år.
Nr. 1 hadde som tema - Samfunnsoppdraget (februar).
Nr. 2 hadde som tema – Uro i sykehusene .... (juni).
Nr. 3 hadde som tema – Sykehusorganisering – nasjonale og internasjonale sykehus (oktober).
Nr. 4 hadde som tema – Antibiotikaresistens / Ebola (desember)
Det kommer mange positive tilbakemeldinger på bladet og valg av temaer. Bladet publiseres også på
foreningens nettside og kan lastes ned der.
Publikasjonene deles også opp i enkeltartikler som publiseres særskilt på nettsiden, slik at de blir
enklere å søke opp. De faste spaltene «Jus for leger» og «Ofte spurte spørsmål» tar opp tidsaktuelle
temaer i hvert nummer. Fra nr. 3-2014 ble det innført en ny fast spalte – «Lederforum», med tema
spesielt relevant for foreningens medlemmer i lederstillinger.

Arrangementer
Tariffkurs
Den norske legeforenings tariffkurs for Ofs tillitsvalgte ble i 2014 avholdt på Kielfergen fra 5.-7.
februar. På tariffkurset ble ulike problemstillinger knyttet til hovedoppgjøret i Spekter gjennomgått.
Arbeidstid ble viet særskilt oppmerksomhet, herunder spørsmålet om Legeforeningen og Of ser
muligheter for forandring og forbedring mht arbeidstidsbestemmelsene i Overenskomsten.

Vårkurs
Ofs vårkurs ble avholdt på Rica Ishavshotell i Tromsø 3. - 4. april 2014. Vårkurset besto av fire
sesjoner og omhandlet «Medisin – etikk – presse», «Leger som ledere – mellom barken og veden?»,
«Riktig medisinsk behandling - gir vi det?» og «Godt arbeidsmiljø – nøkkelen til suksess». Vårkurset
er en viktig møteplass for Ofs medlemmer, og årets innhold fikk svært gode tilbakemeldinger.
Vårkurset arrangeres av kurskomiteen som i 2014 besto av Jannicke Mellin-Olsen og styremedlem
Randulf Søberg.

Helsejournalistikk – på helsa løs?
I samarbeid med Nordland Legeforening, Norsk Journalistlag, Helse Nord RHF og Norsk
Redaktørforening var Of medarrangør av konferanse om helsejournalistikk i Bodø 6. - 7. oktober
2014, med tittelen «Helsejournalistikk – på helsa løs?». Konferansen hadde sitt utspring i Kirurgisaken
ved Nordlandssykehuset, som Of har vært svært engasjert i. Of støttet konferansen med kr. 50 000. I
tillegg bidro Jon Helle med to innlegg. Han innledet om temaene «Er leger fritt vilt eller er
helsevesenet selv skyld i at journalister lett kan trå feil?» og «Om å lære av feil - Medias vinkling
versus helsevesenets håndtering».
Målgruppen for konferansen var leger, journalister, redaktører, helseledere og
kommunikasjonsarbeidere. En viktig målsetting med konferansen var å bidra til økt forståelse for
medienes og legenes ulike roller i samfunnet. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger, og vurderes
videreført til neste år.
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Lederseminar
Ofs seminar i ledelse ble avholdt på Thon Hotel Opera i Oslo 29. - 30. oktober 2014. Tema for møtet
var «Uønskede hendelser og lederrollen» og «Hva innebærer lederrollen anno 2014?». I tillegg fikk
tilhørerne statusrapport fra representanter fra hver av helseregionene. Lederseminaret fikk også i 2014
gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

Diverse kurs og møter med medlemmer, tillitsvalgte, mv.
Ofs leder har deltatt på kurs for tillitsvalgte i Bergen, Ahus/Østfold,
Nordlandsykehuset/Helgelandsykehuset, Troms og Finnmark. Ofs leder har også vært i møte med
ledelse og tillitsvalgte ved sykehuset Innlandet.
Ofs leder deltok på Hurtigrutekonferansen 14. - 16. oktober 2014 med innlegg om Legeforeningens
arbeid med innspillrapporten om nasjonal sykehusplan.
Ofs leder deltok også i flere møter og seminarer med tillitsvalgte før og etter
forhandlingene/meklingen i Spekter.
Ofs leder representerte Of på Ylfs årsmøte 25.-27. mars og tariffkurs 19. november 2014, og har i
tillegg deltatt på:
Akademikernes høstkonferanse i Barcelona 5.-7. november.
Akademikernes studietur til Brussel 29.-31. januar.
Flere møter med Helse- og omsorgsdepartementet om nasjonal helse- og sykehusplan
Leder og styrerepresentanter har forøvrig deltatt med innlegg på ulike seminarer, debattmøter, mv.

Ofs arbeid for ledere
Ofs lederstipend
For 2014 var det avsatt kr. 300 000 av Ofs egenkapital til lederstipend. Lederstipend er et tilbud til
medlemmer av Of. Stipendet skal dekke utgifter til lederutdanning/lederkurs etter retningslinjer
fastsatt av Ofs styre. Stipendet er oppad begrenset til kr. 30 000. Leger som innehar lederstillinger og
andre som har interesse for ledelse og/eller innehar tillitsvalgtverv kan søke. Of har i 2014 gitt tilsagn
om 7 lederstipender.

Ofs lederutvalg
Ofs lederutvalg har ikke vært i drift i 2014. En arbeidsgruppe arbeider med å fremlegge forslag for
styret mht hvordan Ofs lederutvalg og Ofs tilbud til ledere bør organiseres i fremtiden. Lederseminaret
29.-30. oktober ble arrangert av Of-styret.

Ofs bidrag til Legeforeningens kurs i Kunnskapsledelse
I 2013 ble daværende styremedlemmer i Of Marieke Claessen og Olaug Villanger, sammen med Arne
Refsum, daværende medlem i Ofs lederutvalg, oppnevnt som medlemmer i en referansegruppe som
skulle bidra til utviklingen av Legeforeningens satsningsområde «Ledelse». Arbeidet munnet ut i
Legeforeningens kurs i Kunnskapsledelse, et modulbasert kurs for ledere i sykehus. Arbeidet ble
videreført i 2014, og to kursmoduler ble gjennomført på vårparten i 2014. Arne Refsum har ledet flere
av samlingene. Ofs medlemmer er den sentrale målgruppe for kurset.
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På Legeforeningens landsstyremøte 2014 ble kurset besluttet videreført under forutsetning av at
aktuelle yrkesforeninger finner dekning i eget budsjett i 2015. I denne forbindelse vedtok Of å avsette
kr. 200 000 til dette formål.

«Lederforum» i Overlegen
Redaksjonen i Overlegen besluttet i samråd med Ofs styre å innføre den faste spalten «Lederforum».
Første spalte ble publisert i Overlegen nr. 3 i 2014. Redaksjonen og styret ønsker med dette å ta opp
tema som er særlig relevante for de av Ofs medlemmer som er eller ønsker stilling som ledere.

Sosiale medier
Of har en egen internettside hvor informasjon om organisasjonen, høringsuttalelser, kurstilbud etc.,
publiseres. Her publiseres også lokale nyheter som vurderes som aktuelle for medlemmene. I tillegg
brukes foreningens facebook-side til å formidle nyheter og annen aktuell informasjon. Ut fra
besøkstall på Ofs facebook-side, ser man at informasjonen rekker ut til mange medlemmer og at det
ofte generer mange treff på de publiserte linkene. Det publiseres mer hensiktsmessig små nyhetssaker
som berører medlemmene på disse sidene. Dette ble eksempelvis gjort etter utfallet av Høyesteretts
avgjørelse av Kirurgisaken.

Internasjonalt arbeid
Nordøl
Representanter fra Ofs styre og sekretariat deltok på møte i den Nordiske overlegeforeningen Nordøl
8. – 9. mai 2014 i København. På dagsorden sto blant annet fagforeningers tilbud til ledere,
akuttmottak, IT/EPJ, og videre- og etterutdanning. Medlemslandene utarbeidet en felles uttalelse om
pasientjournaler og journal på nett. Uttalelsen er publisert på Ofs nettsider.

AEMH
Representanter fra Ofs styre og sekretariat deltok på møte i den europeiske overlegeforeningen AEMH
den 29. – 31. mai 2014 i Stockholm. Blant temaene som ble diskutert var antibiotika-resistens og
pasientsikkerhet, også i relasjon til sykehusbygging og klinisk lederskap.
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