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   Godkjent 3.6.2019. 

 

 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 15. mai 2019, 
kl. 10.00 -17.00, Legenes hus, Oslo.  
  
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Ståle Clementsen, 

Janne K. Bethuelsen, Lindy Jarosch-von Schweder, Christian 

Grimsgaard og Geir Arne Sunde. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland. 

 

Forfall: Arild Egge (redaktør). 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Valg 2019 

• Legenes hus – ombygging.  

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

o Kravsinvitasjon reforhandling SFS 2305 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 172/18-19  Referat fra styremøte 23.4.2019 

   Styret godkjente referatet. 

 

Sak 173/18-19  Protokoll fra landsrådsmøte 24.4.2019 

   Styret godkjente protokollen. 

 

Sak 174/18-19  Bladet "Overlegen" 

   Styret bestemte at temaet for nr. 3/2019 skal være «Sykehusbygg». 

 

Sak 175/18-19  Ofs landsrådsmøte 3. og 4. juni 2019 i Kristiansand 

   Styret vedtok forslag til sakliste: 

Valg 2019.  

Samhandling 

Lis1 

Budsjett Dnlf. 

Kontingentfordeling 
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Internasjonalt arbeid 

Medlemsregisteret / vasking av medlemslister. 

Eventuelt. 

 

   Arbeidsfordeling i landsrådsmøtet ble ikke ferdig diskutert. 

 

Sak 176/18-19  Landsstyremøtet 2019 

Styret diskuterte og planla arbeidsfordeling blant styremedlemmene i 

forbindelse med det forestående landsstyremøtet i Kristiansand. 

 

Sak 177/18-19  Valg 2019 

Of-styret har foreslått 1) Anne-Karin Rime, 2) Geir Arne Sunde og 

3) Ståle Clementsen som medlemmer til det kommende sentralstyret. 

Rime er foreslått som visepresident. 

  

Of-styret støtter gjenvalg av Marit Hermansen som president. 

 

Of-styret diskuterte aktuelle medlemmer og varamedlemmer til 

valgkomitéen. 

 

Of-styret foreslår Harald Bergan og Anne Marit Wang Førland som 

medlemmer i redaksjonskomitéen. 

 

 Of-styret kommer med forslag til desisor.  

 

Sak 178/18-19  Evaluering av Vårkurset 2019 

Quest-back-evalueringen gir gjennomgående gode tilbakemeldinger. 

Styret tar quest-backen til etterretning. 

 

Sak 179/18-19  Evaluering av landsrådsmøtet 24.4.2019 

   Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av vårens landsrådsmøte. 

 

Sak 180/18-19  Evaluering Nordöl-møtet 2019 

Anne-Karin Rime orienterte om Nordöl-møtet i Helsinki. 

 

Sak 181/18-19  Evaluering AEMH-møtet 2019 

Jon Helle orienterte om AEMH-møtet, som ble arrangert i Oslo. 

Of var teknisk arrangør for alle deler av programmet.  

Avviklingen av møtet har fått meget gode tilbakemeldinger fra 

deltakerne. Møtet neste år arrangeres i Østerrike. 

 

Sak 182/18-19  Tariff-kurset 2020 

Styret bestemte at neste års tariff-konferanse arrangeres på danskebåten, 

som tidligere. Kurset avvikles enten i uke 6 eller 7. 

 

Sak 183/18-19  Vårkurs 2020 

   Styret har tidligere foreslått at dette skal avvikles i uke 17-2020.  

Sekretariatet har bedt om tilbud fra Soria Moria. Det er foreløpig ikke 

avklart om det blir felleskurs med Ylf i 2020. Evalueringen viser også i 

år at mange av medlemmene ikke ønsker felleskurs hvert år.  
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Saken utsettes til neste styremøte i juni.  

 

Sak 184/18-19  LIS-portalen – oppnevning av medlemmer til LIS123-utvalg  

   Det forelå til behandling sak fra Dnlf datert 5.5.2019.  

 

Styret foreslår Geir Arne Sunde som Ofs medlem til utvalget. Styret vil 

videre foreslå at både Of og AF får hvert sitt medlem i utvalget. 

 

Sak 185/18-19  Rettshjelpsutvalget – Dnlf.  

Kjetil Karlsen har bedt om å bli fritatt fra vervet som medlem i 

Rettshjelpsutvalget grunnet ny stilling ved St. Olavs Hospital. 

 

Styret foreslår overfor Dnlf at Ulla Dorte Mathisen utnevnes til nytt 

medlem i Rettshjelpsutvalget. 

 

Sak 186/18-19  Høring – forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av  

tolk mv. (tolkeloven) 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

Kunnskapsdepartementet har sendt på̊ høring forslag om offentlige organers ansvar for bruk av 

tolk. Lovforslaget er en oppfølging av Tolkeutvalgets utredning i NOU 2014: 8 Tolking i 

offentlig sektor – Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Utvalget foreslo mer enn 70 tiltak 

for å bedre kvaliteten på̊ feltet. Opprettelsen av en egen tolkelov var et av de foreslåtte 

tiltakene.  

Departementet skriver at hovedmålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og 

forsvarlig hjelp og tjeneste gjennom å tydeligere regulere offentlige organers ansvar. Loven 

skal også̊ sikre at tolkene som benyttes holder en faglig forsvarlig standard.  

Lovforslaget inneholder bl.a. bestemmelser om plikt til å bruke tolk, krav om bruk av 

kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, taushetsplikt og habilitet. Forslaget omtaler også 

retningslinjer for bestilling av tolk, god tolkeskikk, opprettelse av et Nasjonalt tolkeregister, 

statsautorisasjonsordningen for tolker og gebyr.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 15. Mai 2019. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Of støtter i all hovedsak de forslag som fremkommer i lovforslaget, og har følgende 

kommentarer. 

 

Overlegeforeningen støtter kravet om kvalifiserte tolker, noe som vil kunne bidra til å sikre 

likebehandling og bedre medisinsk behandling i sykehusene. OF støtter også forslaget om bruk 

av fjerntolking i hovedsak skal foregå via skjermtolking, og at dette hovedsakelig skal brukes 

der det er hensiktsmessig å ikke ha oppmøtetolk. Man bør tilstrebe en begrenset bruk av 

skjermtolking i spesialisthelsetjenesten da dette i mange tilfeller kan resultere i dårligere 

kommunikasjon med pasientene. Bruk av telefontolk er et lite hensiktsmessig verktøy i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Of støtter også at det i visse tilfeller kan fravikes kravet om tolk, slik som ved øyeblikkelig 
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hjelp. Of mener det er fornuftig å begrense bruk av barn og tospråklig helsepersonell som tolk, 

da dette setter vedkommende i vanskelige og uønskede situasjoner.  

 

Sak 187/18-19  Høring – Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om  

trygderefusjon for leger m.v. 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Utvidelse av rammen for fravær under spesialistutdanningens første del 

 

Forslaget innebærer at lovfestet eller tariffavtalt ferie ikke skal telle som fravær. Of støtter 

intensjonen i forslaget som medfører at også LIS1 i realiteten kan avvikle lov- og 

avtalebestemt ferie. Of registrerer imidlertid at det i forslaget ikke er inntatt noen begrensning i 

hvor mye av fraværet som kan tas ut ved den enkelte avdeling. I teorien innebærer forslaget at 

det åpnes for 10 ukers feriefravær ved en avdeling. Dette eksemplifisert ved at LIS1 som 

starter sykehusåret 1. september etter ferieloven § 5 (3) har rett til å ta ut full feriefritid 

resterende del av året. Ved årsskiftet er det nytt ferieår med rett til full feriefritid. I teorien kan 

derfor nevnte LIS1 ta ut 5 uker ferie på begynnelsen av året, slik at samlet uttak i perioden 1. 

september – 1. mars kan bli 10 uker. Slik forskriften er utformet vil dette fraværet regnes som 

utdanningstid ettersom det er tale om lov- og avtalefestet ferie.  

 

For å unngå tvil om hvor mye fravær LIS1 kan ha ved en enhet, foreslås en tilføyelse til 

forslaget § 31 bokstav b): 

 

"lovfestet eller tariffestet ferie, med unntak av overført ferie eller uttak av 

forskuddsferie, men dog slik ta det ikke kan tas ut mer enn tre uker ferie ved hvert 

av tjenestestedene (respektive sykehusavdelinger og kommunehelsetjenesten." 

 

Årsaken til at Of foreslår tre uker, er fordi ferieloven gir arbeidstaker rett til å avvikle 

minimum tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden.  

 

Fritak fra krav til spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter 

 

Of støtter forslaget om at leger som er spesialister i et fag kan søke om spesialistgodkjenning i 

ny spesialitet innen to år etter at ny spesialitet er opprettet.  

 

Trygderefusjon for leger i vikariater (uten gjennomført turnus/første del av 

spesialistutdanningen) 

 

Of støtter forslaget om trygderefusjon for leger i vikariater. Vi vil presisere at det er særdeles 

viktig at spesielt leger som ikke har gjennomført LIS1 har nødvendig supervisjon og 

veiledning under sitt arbeid. 

 

Sak 188/18-19  Intern høring – Forslag om forlenget observatørstatus i  

sentralstyret for Akademikernes leder.  

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) støtter forslaget om forlenget observatørstatus i sentralstyret til 
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Akademikernes leder Kari Sollien for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021, forutsatt at hun innehar 

vervet som leder av Akademikerne i denne perioden.  

 

Sak 189/18-19 Høring – Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av 

psykisk helse og rus hos barn i barnevernet. 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

Overlegeforeningen synes det er gjort et grundig arbeid og samhandlingsforløpet framstår 

helhetlig. Det er viktig med økt oppmerksomhet rundt samhandlingsforløp, da betydningen av 

tidlig oppdagelse og derav intervensjon har stor betydning for videre forløp. Barnets stemme 

og barnets rett til medvirkning synes å være godt ivaretatt, som også er i tråd med pasientens 

helsetjeneste. Det framkommer tydelig ansvar og tidsfrister som er nødvendig for å unngå 

uklarheter.  

 

Det framkommer at kommuner har organisert sitt tilbud om psykisk helsearbeid og rustjenester 

til barn og ungdom på ulike måter, avhengig av tilgjengelig kompetanse. Det er da viktig å 

være oppmerksom på uønsket variasjon i tilbudet, slik at forventningene om likeverdige 

tjenester ivaretas. I noen kommuner er det tilsatt psykolog, men det kommer ikke tydelig fram 

om de jobber administrativt eller klinisk med pasientrettet arbeid, og gevinsten av det.  

Det er uvisst om det er hensiktsmessig med ansettelse av spesialister som psykologer eller 

barn- og ungdomspsykiatere i barnevernstjenesten, når kompetansen finnes hos samarbeidende 

instanser. Samarbeidende instanser, bl.a. BUP og fastleger, vil kunne undersøke barnets 

psykiske og somatiske helse. Det er imidlertid viktig at ansattes kompetanse i 

barnevernstjenesten blir ivaretatt og videreutviklet, bl.a. gjennom samarbeid med andre aktører 

(som fastlege, spesialisthelsetjeneste, universitet/høyskoler etc.).  

 

Et sterkt samarbeid innen forebygging, pasientbehandling, forskning og utvikling vil styrke 

tjenesten som foreslått, da tjenesten er kunnskapsbasert. Dette er særlig viktig for 

barnevernstjenester i områder med lav rekruttering, som er en de store utfordringene innen 

psykisk helsearbeid for barn og unge. Å finne løsninger som styrker kompetansen og sikrer 

god rekruttering er viktig i det videre arbeid hos alle instanser for å bidra til vellykkede 

samhandlingsforløp. 

 

Sak 190/18-19  Eventuelt 

a) Aktuelle tilbud til nyvalgte – lage en "Of-pakke" til nyvalgte. 

 

b) Styret diskuterte hvilke ordninger med hensyn til innkjøp av mobiler 

og dekning av telefonabonnement som skal tilbys 

foretakstillitsvalgte. 

 

c) Medlemsregisteret – oppdatering av medlemslister. 

Brev sendes foretakstillitsvalgte. Dette må bli en rutine som skjer 

minst en gang årlig.  

 

Følgende høringer har Of-styret valgt ikke å avgi en uttalelse: 

 

a) Høring – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 

hode-/halskreft.  
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b) Høring – NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og 

sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.  

 

 

15.5.2019 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 


