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Referat fra styremøte Norsk overlegeforening tirsdag 15. mai 
2018, kl. 10.00-16.00, Legenes hus 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime (på telefon), Christian Grimsgaard, Ståle 

Clementsen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. Karlsen og Geir Arne 

Sunde.  

 

Forfall: Ulla Dorte Mathisen og Arild Egge. 

 

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

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

 Styret/sekretariatets tilbakemelding 

 Sekretariatet i Dnlf 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 Status helselederskolen 

 Informasjon om nye hjemmesider for Overlegeforeningen 

 
Vedtakssaker: 
 
Sak 191/17-18  Referat fra styremøte 24.4.2018 

 

Referatet ble godkjent, med en mindre endring i sak 190/17-18 

(Eventuelt). 

 

Sak 192/17-18  Protokoll fra landsrådsmøte 26.4.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 193/17-18  Bladet "Overlegen" 

 

   Styret diskuterte mulige artikler i de kommende numrene. 

 

 

Sak 194/17-18  Regnskapsrapport 1. kvartal 2018 

 

    Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning.  
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Sak 195/17-18  Plassering av Ofs midler. 

 

Styrets leder får fullmakt til å sørge for at Of gradvis plasserer midler i 

det aktuelle fondsproduktet i Alfred Berg med inntil 6 millioner kroner 

for inneværende år, jf. vedtak på Ofs landsrådsmøte 26.4.2018. 

Kjøpstidspunktet diskuteres med økonomiavdelingen i Legeforeningen. 

 

Fondsproduktet består av 20 % aksjer og 80 % norske obligasjoner. 

Basert på historisk avkasting har fondet en årlig gjennomsnittlig 

avkastning på 3,5 %.   

 

Sak 196/17-18  Landsrådsmøtet 2018 

 

Styret er i hovedsak godt fornøyd med gjennomføringen av 

Landsrådsmøtet. Styret bemerker at møtelokalene var lite egnet. 

 

Sak 197/17-18  Vårkurset 2018 

 

   Styret diskuterte gjennomføringen av Vårkurset 2018.  

Det var et godt faglig innhold i kursdelen. Styret diskuterte hvordan man 

kan bedre inkludering av tillitsvalgte for kommende kurs. 

   Det var en del kritikkverdige forhold ved hotellet som er blitt tatt opp  

   direkte av sekretariatet. 

   Evalueringen fra kursdeltakerne forelå til styrets møte og kurset har fått  

   gjennomgående gode resultater. 

   Kurskomiteene i Of og Ylf må evaluere kurset i etterkant og avklare  

   bedre rollefordelinger og kjøreregler for kommende kurs.  

 

Sak 198/17-18  Nordöl-møtet 2018 

 

Christian Grimsgaard og Jon Helle orienterte fra årets Nordöl-møte i 

Skagen. 

 

Sak 199/17-18  Tariff-kurs 2019  

 

Edith Stenberg la fram alternativer steder til danskebåten for avvikling 

av tariffkurset for 2019 - Stockholm, Solstrand og Losby. Saken utsettes 

til styret har fått seg forelagt prisnivået for de ulike alternativene. 

 

Sak 200/17-18   Valg 2019 

 

   Styret diskuterte situasjonen i forkant av valget i 2019. 

 

Sak 201/17-18  Ofs formøte / landsrådsmøte mandag 28. mai 2018, Soria Moria. 

 

   Følgende saksliste ble vedtatt: 

1. Praktisk info til nye landsstyredelegater 

2. Forhandlingene 2018.  

3. Helsepolitisk debatt. 

4. Spesialistutdanning 
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5. Fagmedisinsk akse  

6. Andre aktuelle landsstyresaker. 

7. Eventuelt. 

 

Sak 202/17-18  Dnlf's landsstyremøte 2018 

 

Styret fordelte arbeidsoppgaver og gikk gjennom aktuelle saker som 

skal behandles på landsstyremøtet. Geir Arne Sunde foreslås som Ofs 

representant i redaksjonskomiteen. 

 

Sak 203/17-18 Ny høring – Forskrift om spesialistutdanning og spesialist- 

godkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) 

 

Det forelå til behandling høringssak fra Legeforeningen publisert 3.4.2017. 

 

Styret har vedtatt følgende uttalelse: 

 

Of har gjennomgått høringsbrevet som beskriver endringene i forskrift om spesialistutdanning 

og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Ved gjennomlesing fremstår fremlegget og 

forslagene i hovedsak som hensiktsmessige. Of vil imidlertid bemerke Of ikke har detaljert 

kunnskap om spesialistutdanningen i ASA-spesialitetene.  

 

Når det gjelder arbeidsmedisin vil Of anmerke at utdanningen delvis er 

spesialisthelsetjenestens ansvar, og dette reflekteres i liten grad i høringsbrevet. Dette bør 

gjennomgås på nytt før endelig forskrift fastsettes.  

 

Det foreslås at det ikke skal stilles krav til tjenestetid ved utdanning i spesialiteter i tillegg til 

den første spesialiteten. Of kan ikke se hvorfor tidskravet bør frafalles, og kan heller ikke se at 

dette er godt begrunnet i høringsbrevet. Of anser forslaget som uegnet. Som hovedregel bør det 

stilles tidskrav også for senere spesialiteter. Tidligere overlappende utdanning bør komme til 

fratrekk.  

 

Of vil ellers benytte anledningen til å kommentere at det i ny forskrift ikke stilles krav til 

volum av læringsaktiviteter. Erfaringene fra utdanningsforløpene i sykehusene er at kravet om 

antall prosedyrer er avgjørende for å sikre tilstrekkelig læringsgrunnlag. Hvis kravet til 

læringsaktiviteter faller bort er det overveiende sannsynlig at kvaliteten på 

utdanningsforløpene vil svekkes. Of anser det som avgjørende at dette kravet videreføres i ny 

spesialistutdanning, og anser at dette best sikres ved at kravet tas inn i forskriften. 

 

Det er ikke fremlagt vektige argumenter for ikke å videreføre kravet til læringsaktiviteter. At 

tallfesting av kravet til læringsaktiviteter skulle være uegnet i den pedagogiske modellen 

direktoratet har valgt er etter Ofs syn av underordnet betydning. Direktoratet og departementet 

bør ta hensyn til de konkrete og omfattende erfaringene spesialitetskomiteene har gjort i 

oppfølgingen av spesialistudanningen.  

 

Of vil avslutningsvis bemerke at kombinasjonen av bortfall av tidskrav i utdanningen som 

foreslås for tilleggsspesialitet – og manglende krav til antall læringsaktiviteter – gir mulighet 

for at den enkelte veileder og leder kan tildele kandidater spesialiteter uten annen 

kvalitetssikring enn at de gjør en kvalitativ vurdering av at læringsmålene er nådd, og at 

utdanningskandidaten har gjennomført kurs. En slik ordning muliggjør godkjenning av 
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spesialister som ikke innehar nødvendig kompetanse, og som ikke er i stand til å utøve faglig 

forsvarlig virksomhet. Of anser en slik ordning som helt uegnet.  

 

 

Sak 204/17-18 Ny høring – NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. 

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet 

 

Saken utsettes til neste møte. 

  

Sak 205/17-18 Ny høring – Forslag til ny forskrift om pasientjournal 

   

   Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 206/17-18  Invitasjon til deltakelse i ressursgruppe – legens rolle i  

   sykmeldingsansvaret. 
 

   Styret foreslår at Ståle Clementsen blir Ofs kandidat i ressursgruppen. 

  

Sak 207/17-18  Eventuelt 

 

   Ingen saker til behandling. 

    
 
15.5.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  


