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        Godkjent 29.5.2017. 

 

Referat fra styremøte i tirsdag 9. mai 2017 fra kl. 10.00-17.00, 

Legenes Hus, Oslo.  

 
Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid J. Thune, Janne K. Bethuelsen,  

Kjetil A.H. Karlsen, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen og Albert 

Bolstad.  

 

Redaktør:  Arild Egge (sak 228/16-17).  

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland, Jørgen Hiim Stålhane og Edith Stenberg. 

         

 

Sak 225/16-17  Referat fra styremøte 25. april 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 226/16-17  Protokoll fra landsrådsmøte 26. april 2017.  

 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 227/16-17  Prinsipp- og arbeidsprogram for 2017-2019.  

 

Christian Grimsgaard la fram en renskrevet versjon av PAP-en for den kommende perioden 

basert på vedtak og diskusjonen i Landsrådet 26.4.17. Prinsipp- og arbeidsprogrammet for 

2017-2019 ble godkjent. 

 

Leder og sekretariatet gjennomgår dokumentet en siste gang før det publiseres. 

 

Sak 228/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter.  

Det samme gjelder Ofs facebook-side.  

 

Tema for nr. 2: Helsepolitikk. 

Tema for nr. 3 ble diskutert. 

Direktørene i de regionale helseforetakene har sagt seg villige til å skrive et innlegg hver til 

hvert sitt nummer fremover.  

 

Sak 229/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 230/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Leder/nestleder oppdaterte med aktuelle saker fra sentralstyret.  
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Sak 231/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Store saker i media i siste tiden har vært Helse Sør-Øst – pasientjournaler, og rapport vedr. 

ventelistesaken.  

 

Sak 232/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard orienterte om forhandlingene med Spekter i 

mellomoppgjøret 2017. 

 

Partene ble 8. mai enige om et økonomisk oppgjør for medisinstudenter med lisens, 

turnusleger og leger i spesialisering på 2,4 prosent. Overlegene og Legeforeningens øvrige 

medlemmer i sykehusene skal forhandle lokalt. 

 

Styret diskuterte situasjonen etter de sentrale forhandlingene, og posisjonen inn i de lokale 

forhandlingene. 

 

Sak 233/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Sekretariatet informerte om foreløpig 12 påmeldte til miniseminar 8. juni 2017.  

Det sendes ut ny informasjon og purring.  

 

Sak 234/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

På landsstyremøtet skal det trolig legges frem forslag til resolusjon om bedre styring, 

organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten.  Dette vil bli diskutert  på formøtet i Ålesund.  

 

Revidert statsbudsjett offentliggjøres torsdag 11.5. hvor Kvinnsland-utvalgets innstilling vil 

være omtalt.  

 

Sak 235/16-17  Legespesialisten – hva kan denne gjøre? 

 

Jfr. diskusjon på forrige styremøte.  

Anne-Karin Rime og Jørgen Hiim Stålhane utreder saken nærmere til styremøtet i juni.  

 

Sak 236/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret evaluerte foreløpig gjennomføringen av årets vårkurs. 

 

Det må diskuteres senere: 

Evaluering av felleskurs. 

Evaluering Of-kursdelen 

Om, og evt. på hvilken måte, fremtidige vårkurs skal arrangeres felles med Ylf. 
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Sak 237/16-17  Landsrådsmøtet 26. april 2017.  

 

Styret evaluerte landsrådsmøtet.  

 

Styret diskuterte om det skal avsettes mer tid til landsrådsmøtet ila vårkurset, eventuelt i 

kombinasjon med at det fordeles over to dager. Styret diskutert også om det skal settes ned en 

redaksjonskomite som arbeider med Prinsipp- og arbeidsprogrammet og om det skal settes en 

tydeligere frist for innsendelse av endringsforslag til PAP-en i forkant av landsrådsmøte. 

 

Hvis det skal det opprettes en egen redaksjonskomité til Ofs landsrådsmøter, er det nødvendig 

med forslag om vedtektsendring som kan behandles på neste ordinære landsrådsmøte. 

 

 

Sak 238/16-17  AEMH-møtet i Luxembourg 4. – 6. mai 2017.  

 

Overlegeforeningen deltok med Jon Helle og Ulla Dorthe Mathisen. Fra sekretariatet deltok 

Edith Stenberg og Jan Eikeland. Styret ble informert om de ulike programpostene. Styret 

diskuterte hvor nyttig det er å være medlem i AEMH, og hvor stor den norske delegasjonen til 

møtene trenger å være. Styret diskuterte også betydningen generelt av å delta i internasjonale 

organisasjoner. 

 

Neste møte i 2018 vil avholdes i Lisboa, Portugal, som fellesmøte med den europeiske 

foreningen for yngre leger. 

 

Sak 239/16-17  Regnskapsrapport 1. kvartal 2017.  

 

Det forelå regnskapsrapport for 1. kvartal 2017. 

 

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

 

Sak 240/16-17  Valg 2017.  

 

Det er valg til sentralstyret i Ålesund mai 2017.  

 

Valgkomitéens mottatte forslag til kandidater sendes ut med landsstyrepapirene.  

Valgkomitéens innstilling fremlegges på landsstyremøtet. 

 

Sak 241/16-17  Landsrådsmøte etc. i forkant av Dnlfs landsstyremøte i Ålesund.  

 

Det er utsendt innkalling til Ofs formøter etc. i Ålesund 27.2.2017. 

 

Til disse møtene inviteres også øvrige medlemmer av Of som deltar på arrangementet via 

andre kanaler.  

 

Saker som foreslås behandlet er foreløpig: 

Resolusjon – nedleggelse av RHF eller ikke. Se landsstyrepapirene 

Valg  

Planlegging av presentasjon av kandidater. 

Åremålsstillinger 

Mediesaker / Overlegen. 
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Aktuelle høringssaker. 

Forslag om samlinger for Ofs foretakstillitsvalgte i tillegg til landsrådsmøtene. 

 

Sak 242/16-17 Høring – tap av retten til å praktisere for trygdens regning og  

 utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 3.4.2017.  

 

Styret ønsker ikke å avgi uttalelse i saken. 

 

Sak 243/16-17 Høring – Rapporter om styrket medisinsk-faglig ledelse av 

primærhelsetjenesten.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.4.2017. 

 

Styret ønsker å avvente landsstyrets behandling – avgi uttalelse i etterkant.  

Of bør uttale seg i saken. Det bør være en uttalelse på overordnet nivå.  

 

Sak 244/16-17  Ofs arbeidsmøte august 2017.  

 

Sekretariatet fremla forslag til diskusjon.  

 

Sak 245/16-17  Eventuelt. 

 

a) Landsstyredelegater.  

Ståle Clementsen velges som ny 5. vararepresentant til landsstyredelegater for Ofs geografiske 

representanter fra Helse Sør-Øst 

 

b) Funksjonsbeskrivelse for overleger – Sykehuset Østfold Kalnes.  

Anne-Karin Rime orienterte styret i saken. 

 

c) Samling av Ofs FTV.  

Det innkalles til en samling av avtroppende og påtroppende foretakstillitsvalgte i oktober / 

november 2017.  

 

Det sendes en mail til alle FTV og for å få en tilbakemelding om hva de tenker om en slik 

dagssamling med erfaringsutveksling etc.  

Spørsmålet tas opp på landsrådsmøtet i Ålesund (Jfr. Sak 241/16-17).  

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte: 

 

- Ingen saker i perioden. 

-  

16.05.2017 / Jan Eikeland / Jørgen Hiim Stålhane / Edith Stenberg (ref.)  




