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        Godkjent 8.2.2017. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 10. januar 2017 fra 

kl. 11.00-18.30 og onsdag 11. januar 2017, kl. 09.00 – 13.00, Raumergården 

hotel AS, Gjerdrum. 

 

Styret møttes til kl. 11.00 og for å på sykehustalen til Høie sammen. Jon 

Helle var på Rikshospitalet under talen. 
 

Til stede: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Anne-Karin Rime, Turid J. Thune, 

Kjetil A.H. Karlsen, Janne K. Bethuelsen, Ulla Dorte Mathisen og 

Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland og Edith Stenberg. 

 

 

Redaktør Arild Egge (sak 102 og 115/16-17) 

 

  

Sak 100/16-17  Referat fra styremøte 9. desember 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 101/16-17  Referat fra landsrådsmøte 8. desember 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 102/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

- Tema for nr. 1-2017: Fremmed i eget hus? Frist 20.1. 2017. 

- Tema for nr. 2-2017: Helsepolitikk ? 

 

Sak 103/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Sekretariatet informerte om at Ragni Skille Berger fra 1.1.2017 innehar 20% sekretærstilling.  

Hege Synne Rahm vikarierer i juriststilling for Jørgen Hiim Stålhane som er i permisjon fram 

til 13.3.2017. 

 

Sak 104/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det har ikke vært møte i perioden.  

 

Sak 105/16-17  Aktuelle mediasaker. 
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Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Sykehustalen av Bent Høie 10.1.2017 ble diskutert.  

Albert Bolstad informerte presseoppslag før jul om Aker sykehus.  

 

Sak 106/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen skal behandles i Rikslønnsnemnda.  

Grunnet habilitetsproblemer blant nemndsmedlemmene må to medlemmer byttes ut og 

behandlingen i Rikslønnsnemnda er utsatt til mandag 13.2.2017.  

Skriftlig innspill fra Legeforeningen skal leveres innen 25.1.2017.  

Arbeidstakersiden skal ha to personer i nemnda.  

Leder av Of bør være tilstede når nemnda behandler saken.  

 

Brudd i LHL forhandlingene (nå en del av Spekter). Hovedkonfliktspørsmålet dreier seg om 

overgang til annen pensjonsordning. 

Mekling er berammet 31.1.17, med muligheter for streik fra 1.2.2017.  

Jon Helle sitter i konfliktberedskapsutvalget. 

 

Virke – berammet særavtaleforhandlinger foreløpig til mars.  

Gjeldende avtale er en prolongering av foregående.–Et sentralt spørsmål nå er om partene har 

kommet opp med nye forslag siden forrige runde.  

 

Sak 107/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Miniseminar i mars er publisert og det er sendt ut invitasjon til målgruppen. 

 

Sak 108/16-17  Tilbud til legeledere.  

 

Det vises til styresak 86/16-17 på forrige styremøte.  

Saken utsettes til neste styremøte da ønsket informasjon ikke forelå på møtetidspunktet. 

 

Sak 109/16-17  RHF / Kvinnlandsutvalgets innstilling. 

Høring – NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes 

framover? (Kvinnlands-utvalget) 

 

Det forelå til behandling mail/brev fra Legeforeningen datert 14.12.2016. 

 

Styret diskuterte innstillingen. Skriftlig høringssvar vil bli behandlet på mail.  

 

Sak 110/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Det er ikke avholdt møte i perioden.  

 

Sak 111/16-17  Tariff-kurset 2017. 

 

Program og status totalt ble diskutert. Det er venteliste til tariff-kurset.  

Det vil bli utarbeidet forslag til gruppearbeid som sendes ut til mailbehandling før tariff-kurset.  
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Styret ba sekretariatet utrede et nytt lunsj-sted for styret og gjester i København.  

 

Sak 112/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret ble oppdatert på status og foreløpig program. 

 

Sak 113/16-17  Årsmeldingen 2016.  

 

Styret diskuterte framdriftsplanen for årsmeldingen 2016.  

 

Sak 114/16-17  Landsrådsmøtet 2017.  

 

Sekretariatet utreder et forslag til endring av valg av revisor. 

Som tema for diskusjon på landsrådsmøtet foreslås "Overlegen og annet mediearbeid". 

Orienteringssaker i sakspapirene endres til å bli merket som vedlegg.  

 

Gjeldende prinsipp- og arbeidsprogram er sendt til landsrådet med frist for innspill innen 

utløpet av januar måned.  

 

Sak 115/16-17 Bladet "Overlegen" – innspill om mulige veivalg / Leserundersøkelsen.  

 

Det har vært gjennomført en leserundersøkelse blant medlemmene om medlemsbladet. 

 

Det forelå et notat til diskusjon utarbeidet av sekretariatet med innspill fra leder og 

redaksjonskomité. 

 

Styret diskuterte bladet "Overlegen" og ønsker ikke å gjøre vesentlige endringer på nåværende 

tidspunkt. Det er viktig for å få et godt resultat at innleveringsfrister overholdes, at det kan 

være flere kortere artikler i bladet og at det lages en mal som artikkelforfatter får tilsendt i 

forkant. Det ble også foreslått å lage f.eks. flere faste spalter.  

 

Innspillene i notatet blir tatt med i det videre arbeidet med Overlegen. 

 

Sak 116/16-17  Fagmedisinsk akse – arbeidsgruppe. 

 

Jon Helle orienterte om kommende sentralstyresak fra arbeidsgruppe som har sett på den 

fagmedisinske akse.  

 

Sak 117/16-17  Sak til Landsstyremøtet i 2017 om Regionutvalg.  

 

Jon Helle orienterte om arbeidet i arbeidsgruppen som skal fremme forslag til sak på 

landsstyremøtet 2017.  

 

Sak 118/16-17  Valg 2017.  

 

Det er valg i alle ledd både i Of og Dnlf i 2017.  

Det vises til brev fra Dnlf datert 5.1. publisert på Min side. 

Ofs valgkomité deltar fulltallig på tariff-kurset. Kandidater vil bli intervjuet på båten.  
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Sak 119/16-17  Merkantil støtte til FTV ved universitetssykehusene. 

 

Styret diskuterte hva som bør ligge i en slik merkantil støtte. 

 

Viktig å få orden på adresselister, kontakt-grupper etc.  

Medlemmene må nås på riktig adresser, med riktige linjestrukturer i sykehusene.  

Sortere ut andre oppgaver etter dette – må sitte sammen med den foretakstillitsvalgte.  

 

Arkiv må settes i system, referater, høringsinnspill etc.  

Hvordan er dette lagret pr. i dag? 

Hvordan legge inn gammelt arkiv i dette nye systemet? 

Hvordan få dokumentene overført?  

 

Det er ønskelig at denne personen kan jobbe noe ute på sykehusene.  

 

Det må rettes en forespørsel til de foretakstillitsvalgte med konkrete forslag til arbeidsoppgaver 

for sekretær i tillegg til en generell forespørsel.  

Ofs styre ønsker å være påkoblet saken, og vil bidra til en ny forespørsel til de aktuelle 

foretakstillitsvalgte.  

Dnlfs sekretariat bes om å sende kopi av all henvendelse til styrene i Of og Ylf som vil bistå 

med å formidle og diskutere ønsker og arbeidsoppgaver.  

 

Sak 120/16-17  Høring – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 24.11.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på 

høring. Samvittighetsutvalget ble oppnevnt i 2015 og bedt om å utrede forhold rundt 

arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. 

 

Utvalget har lagt særlig vekt på etiske og praktiske forhold. Det foreslås ingen konkrete 

lovendringer, men gis råd om hvordan det praktisk kan legges til rette for at den enkelte kan 

utføre sitt arbeid på en måte som er i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som 

det tas tilstrekkelig hensyn til berørte parter som arbeidsgiver, kollegaer, kunder og pasienter. I 

dag er det adgang til reservasjon ved utførelse av abort, forskning på fostervev og rituell 

omskjæring. Utvalget anbefaler å beholde lovreguleringen for utførelse av abort. For forskning 

på fostervev anbefaler utvalget at lovreguleringen tas opp til ny vurdering. Deler av utvalget 

anbefaler også at det gjøres en ny vurdering av omskjæring, med formål om å vurdere å 

oppheve lovens reservasjonsadgang til fordel for lokale vurderinger på de aktuelle sykehusene. 

Utvalget poengterer at det i fremtiden bør gis en reservasjonsrett av samme karakter som den 

som i dag finnes i abortloven dersom aktiv dødshjelp vedtas som en lovbestemt rettighet.  

 

Utvalget fraråder en generell lovfesting av reservasjonsrett i arbeidslivet og anbefaler at 

lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger kun brukes unntaksvis. Når 

aktuelle og spesielt kontroversielle felt skal lovreguleres i framtiden, anbefaler utvalget at 

lovgiver samtidig foretar en avveining av de ulike hensynene for og imot reservasjon i det 

konkrete tilfellet, med utgangspunkt i utvalgets tre hovedkriterier: 1) arbeidstakers grad av 
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overbevisning, 2) hvorvidt tredjepart rammes og 3) om reservasjon er gjennomførbart i praksis. 

Dersom alle kriteriene er oppfylt, mener utvalget det bør legges til rette for reservasjon. 

 

Overlegeforeningen støtter hovedlinjene i utvalgets tilrådninger. Debatten i Norge om 

reservasjonsmulighet viser utfordringen med å få til konstruktiv dialog når begge sider har en 

sterk overbevisning og hvor interesser blir satt opp mot hverandre.  For stor grad av 

rettsliggjøring bør derfor unngås, og politiske, pragmatiske løsninger vil være å foretrekke. 

Reservasjonsrett i arbeidslivet er neppe egnet for en generell lovregulering. 

Overlegeforeningen støtter anbefalingen om at det vurderes konkret når nye plikter/rettigheter 

av særlig kontroversiell art innføres. Overlegeforeningen er enig med utvalget i at det bør gis 

en reservasjonsrett av samme karakter som den som i dag finnes i abortloven, dersom aktiv 

dødshjelp vedtas som en lovbestemt rettighet. Det er positivt at utvalget foreslår tre konkrete 

kriterier som må komme i betraktning ved vurderingen på lokalt nivå. Retten til å reservere seg 

mot konkrete oppgaver i arbeidslivet kan i mange tilfeller bli løst på lavest mulig nivå, lokalt 

nivå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

 

Sak 121/16-17  Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.12.2016.  

 

Anne-Kari Rime utarbeider et forslag som sendes til Jon Helle og Hege Synne Rahm.  

 

Saken ferdigbehandles på neste styremøte.  

 

Sak 122/16-17 Høring – "Vekt på forskningskvalitet – En mulig utvidelse av 

publiseringsindikatoren med en siteringsindikator". 

    

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 5.12.2016.  

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken. 

 

Sak 123/16-17 Høring – Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, 

aktuelle saker etc. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 7.12.2016.  

 

Styret støtter tema til helsepolitisk debatt "På tilliten løs". 

Styret ønsker å gi tilbakemelding på at det må sikres at spørsmålene som blir stilt, blir besvart.  

Heller færre spørsmål enn at politikerne ikke besvarer vanskelig spørsmål.  

 

Of har ingen øvrige innspill til andre alternative tema til "Aktuelle saker" og støtter de mottatte 

forslagene fra sentralstyret.  

 

Sak 124/16-17 Høring – Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

(godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 22.12.2016.  

Saken settes opp igjen til neste styremøte. Ved første gjennomgang ønsker ikke å styret å avgi 

noen uttalelse i saken. 
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Sak 125/16-17 Høring – landsstyresak – fastsettelse av lokal arrangør for 

landsstyremøte 2019.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 24.11.2016.  

 

Of ønsker ikke å fremme noen forslag i saken. 

 

Sak 126/16-17  Nordöl-møte 20. – 23. april 2017.  

 

Styret ble oppdatert på status.  

 

Fra Norge deltar: 

Jon Helle 

Christian Grimsgaard 

Janne K. Bethuelsen 

Albert Bolstad 

Edith Stenberg 

Jørgen Hiim Stålhane 

 

Sak 127/16-17  Tid og sted for fellesmøte med PSLs styre. 

 

Det er tradisjon for et fellesmøte i året mellom styrene i PSL og Of.  

Dette året er det PSL som er "arrangør".  

Tidspunktet foreslås til onsdag 16. mars.  

Foreløpig forslag til tema til fellesmøte ble diskutert. 

 

Sak 128/16-17  Eventuelt. 

 

1. Kravsinvitasjon - Statens tariffområde - mellomoppgjør 010517 

 

Det forelå til behandling brev datert 10.1.2017. 

 

Of har ingen spesifiserte krav til dette mellomoppgjøret.  

 

2. Kravsinvitasjon – forhandlinger  av særavtalen med Virke. 

 

Det forelå til behandling brev datert 11.1.2017.  

 

Albert Bolstad gir tilbakemelding til sekretariatet innen fristen ved behov for spesifisert krav 

fra Of.  

 

3. Høring – forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 5.1.2017.  

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken. 

 

Oppfølgingssaker: 
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Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte: 

-  Høring – Invitasjon til å gi innspill – utkast til rundskriv om kompetansebasert 

modell i psykisk helsevern. 

  

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på e-post.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i 

psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet. Rundskrivets formål er å sikre enhetlig og 

god vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern ved overgang til en 

kompetansebasert modell i psykisk helsevern.  Intensjonen med overgang til en 

kompetansebasert modell er å sikre en ytterligere styrking av pasientens selvbestemmelsesrett 

og rettsikkerhet.  

 

Overlegeforeningen kan ikke se at rundskrivet bidrar å øke forståelsen for at en 

kompetansebasert modell er til pasientens beste.   Rundskrivet reduserer heller ikke 

forvirringen knyttet til hvordan en slik modell på en god måte skal praktiseres i arbeidet 

med psykisk syke pasienter 

 

Overlegeforeningen mener det bør være et mål å tilstrebe frivillighet og samarbeid også med 

pasienter med psykoselidelser.  En del pasienter med alvorlig sinnslidelse mangler åpenbart 

samtykkekompetanse knyttet til behandling som de trenger. Likevel aksepterer mange 

antipsykotisk behandling uten noen form for protest.  Slik den kompetasebaserte modellen er 

beskrevet i rundskrivet, er det uklart om pasientens selvbestemmelse i særlig grad vil bli 

styrket. Samtidig er det en fare for at klinikeres bruk av tid og ressurser flyttes fra aktivt klinisk 

pasientrettet arbeid, og mot kompliserte juridiske begrunnelser, dokumentasjon og papirarbeid. 

Overdrevet fokus på vurdering av samtykkekompetanse kan medføre at samarbeidet bli 

skadelidende, pasientbehandlingen blir dårligere og at pasienter til slutt blir så syke at tvang 

likevel blir nødvendig.  

 

Dersom alle pasienter med psykoselidelse får opphevet tvunget psykisk helsevern straks de kan 

anses samtykkekompetente, er det sannsynlig at mange vil slutte med nødvendig medisin og få 

alvorlig tilbakefall i løpet av kort tid. Antallet tvangsinnleggelser vil da trolig øke.  Ved å 

redusere varigheten av «mindre krenkende tvang» vil bruken av svært krenkende tvangstiltak 

som akuttinnleggelser, skjerming, beltelegging og tvangsmedisinering under mer dramatiske 

omstendigheter tilta. Psykosepasienter lever ofte med stor ambivalens med hensyn til om de 

skal ta medisiner eller ikke. De fleste virkelig alvorlig sinnslidende, vil gang på gang prøve å 

klare seg uten medisiner, selv om resultatet er helseskadelig. Det kreves ofte langvarig 

behandling på medisiner før pasienter med alvorlig psykisk lidelse erkjenner at behandling og 

medisinering medfører et bedre liv med tryggere relasjoner til sine nærmeste.   

 

Overlegeforeningen undrer seg over at pårørendes sitasjon ikke kommer frem i rapporten.  

 

Fortløpende vurdering av samtykkekompetanse er krevende. Rundskrivet beskriver en rekke 

problemer rundt det å få til god kvalitet knyttet til dette. Det er derfor betenkelig å gi disse 

vurderingene en så avgjørende betydning i pasientbehandlingen.   
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God klinisk praksis innebærer at man forsøker å etablere et godt samarbeid med pasienten.  I 

noen faser av alvorlige psykoselidelser, fungerer samarbeidet best innenfor rammen av tvunget 

psykisk helsevern.  Uten trygge rammer for pasient, pårørende og kliniker, vil samarbeidet lett 

kunne svikte. 

 

Eventuell overgang til en kompetansebasert modell i psykisk helsevern er problematisk på 

mange måter. For at overgangen til en ny modell skal kunne være hensiktsmessig, bør 

praktiseringen av modellen være noenlunde forståelig. Overlegeforeningen er bekymret for at 

rundskrivet ikke lykkes med å øke forståelsen for en kompetansebasert modell. 

 

Orienteringssak: 

- Ingen i perioden. 

 

 

11.1.2017 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 

 




