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  Godkjent 7.2.2018. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening mandag 
15. januar 2018 fra kl. 14.00-19.00, og tirsdag 16. januar 
2018, kl. 09.00 – 14.00, Gamlebyen Hotel, Fredrikstad 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte 

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

Sunde. 

 

Forfall: Ståle Clementsen og Arild Egge. 

 

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

 

 

Følgende saker var til orientering/diskusjon: 
 

 Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Informasjon fra styret 

 Utredning om felles Ylf / Of forhandlinger. 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 Valg av foretakstillitsvalgt Møre og Romsdal. 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 71/17-18  Referat fra styremøte 15.12.2017 

    

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 72/17-18   Referat fra styremøte 2.1.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 73/17-18   Referat fra styremøte 8.-9.1.2018 

 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 74/17-18   Status forhandlingssituasjonen 

    

Styret diskuterte situasjonen i forkant av behandlingen i 

Rikslønnsnemnda 25. januar 2018. 

 

Sak 75/17-18   Bladet "Overlegen" 
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   Styret diskuterte de kommende numrene av Overlegen, jf. sak 53/17-18. 

 

Sak 76/17-18   Seksuell trakassering i helsevesenet - #utentaushetsplikt #metoo 

 

Sekretariatet har nedsatt et eget juridisk #Metoo-team. Det skal blant 

annet lages en veileder for hvordan de tillitsvalgte skal håndtere slike 

saker. Dette tema bør også være en del av modulkursene for tillitsvalgte. 

Styret støtter dette arbeidet. Det ble vedtatt å skrive en artikkel om 

temaet i det kommende nummeret av Overlegen. 

 

Sak 77/17-18  Sosiale medier, debattforum, Legeforeningens rolle og Ofs rolle. 

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 78/17-18   Strategi 2018 

 

   Se sak 74/17-18. 

 

Sak 79/17-18  Tariff-kurset 2018 

 

Styret gikk gjennom programmet for tariff-kurset. Kjetil Karlsen og 

Edith Stenberg følger opp. Prioriteringen av deltakere ble også diskutert. 

 

Sak 80/17-18   Årsmeldingen 2017 

    

   Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 81/17-18   Vårkurset 2018 

 

   Det skal avholdes telefonmøte i kurskomiteen.  

   De fleste sesjonene i programmet er ferdige.  

 

Sak 82/17-18  Vårkurset 2019 

 

   Styret er positive til å arrangere felles kurs med Ylf i Trondheim i 2019. 

 

Sak 83/17-18   Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019. 

 

Styret tok valgene til etterretning. Buskerud har ennå ikke valgt 

medlemmer til landsrådet. 

 

Sak 84/17-18  Valg av direkte valgt landsstyredelegat fra Of. 

 

Of oppnevner Vivi Bakkeheim til direkte valgt delegat til landsstyret i 

stedet for Ulrika Larsson. 

 

Sak 85/17-18   Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen  

 

Kandidatene til geografiske landsstyrerepresentanter er ennå ikke klare.  

Sekretariatet purrer opp valgkomitéen. 
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Sak 86/17-18  Valg 2019 

 

   Styret diskuterte situasjonen i forkant av valget i 2019. 

 

Sak 87/17-18  Mulige landsstyresaker 2018 

 

Saken tas opp igjen på et senere møte. 

 

Sak 88/17-18   Medlemsundersøkelsen 2017 

 

Styret ønsker at det gjennomføres en undersøkelse angående lønns- og 

arbeidsforhold for medlemmer i Overlegeforeningen i forkant av 

lønnsoppgjøret i 2018. Undersøkelsen gjennomføres i mars/april. Kjetil 

Karlsen får ansvaret for å forberede undersøkelsen. 

 

Sak 89/17-18 (JH) Representasjon i fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond 

I – perioden 2018 – 2021 

 

Styret vedtok å foreslå at Helge Haarstad reoppnevnes som medlem, og 

at Arne Runde reoppnevnes som varamedlem. 

 

Sak 90/17-18  Kravsinvitasjon 2018 Oslo kommune  

  

Styret vedtok ikke å fremme noen krav. 

 

Sak 91/17-18  Kravsinvitasjon hovedoppgjøret KS 010518  

   

Styret vedtok ikke å fremme noen krav. 

 

Sak 92/17-18  Høring – foreslåtte endringer i Akademikernes idegrunnlag 

   

Det vises til høringssak publisert på Min side datert 9.1.2018. 

Frist 11.2.2018. 

 

Christian Grimsgaard har ansvar for å følge opp. Saken behandles på 

neste styremøte. 

 

Sak 93/17-18  Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 19.12.2017. 

 

Styret vedtok å avgi en kortfattet høringsuttalelse i tråd med den forrige uttalelsen fra høsten 

2017:  

 

Det er nå laget fem nye pakkeforløp innen fagfeltene rus og psykisk helse. Overlegeforeningen 

har ikke konkrete faglige innspill til innholdet i pakkeforløpene.  

 

Overlegeforeningen har tidligere levert en generell uttalelse om bruk av pakkeforløp innen 

psykiatri og rus. Pakkeforløpene som til nå er laget illustrerer problemet med pakkeforløp for 
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disse pasientgruppene med at forløpene har mer preg av å være veiledere enn pakkeforløp. 

Pakkeforløp er best egnet for homogene diagnoser og pasientgrupper. Psykiatri og rus preges 

av: 

- heterogene sykdomsbilder 

- behov for fleksibel tidsrammer 

- tvunget psykisk helsevern 

- samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (tenger skreddesøm – ikke pakke) 

 

Dette er typiske trekk som gjør områdene lite egnet for pakkeforløp. Overlegeforeningen stiller 

seg derfor fortsatt undrende til at man har valgt ut et av områdene i medisinen som er minst 

egnet for pakkeforløp som et satsningsområde for denne metodikken.  

 

 

Sak 94/17-18 Høring – Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger 

 

 Det vises til høringssak publisert på Min side datert 10.1.2018. 

Frist 1.3.2018. 

 

Geir Arne Sunde har ansvar for å følge opp. Saken behandles på neste 

styremøte. 

 

 

Sak 95/17-18  Kurs i lokale forhandlinger 

 

Det forelå til behandling mail fra Dnlf vedr. forslag til kurs i lokale forhandlinger.  

  

Styret er veldig positive til at det kan arrangeres slikt kurs og ser det som svært nødvendig med 

opplæring for tillitsvalgte som skal ut å forhandle lokalt. 

 

Nedenfor kommer forslag til innspill til et slikt kurs.  

- Bør være 1-2 dagers kurs – grunnet stort tidspress.  

- Bør være sentralt – muligens på Gardermoen.  

- Bør være i begynnelsen i april – hvis lokale forhandlinger skal foregå i mai /juni. 

 

Nedenfor kommer innspill til temaer et slikt kurs bør inneholde: 

- Hva er forhandling – gi og ta versus kompromiss-løshet.  

- Sentral forventing til prosess ute ved lokale forhandlinger.  

- Samarbeid Ylf og Of lokalt og sentralt.  

- Hva betyr felles forhandlinger – forståelsen av dette?  

- Medlemsavsjekk – forhandles det for riktige medlemmer 

- Praktisk forståelse av lønnsmasse 

- Glidning 

- Overheng 

- Forhandingsdelegasjon – forhandingsutvalg.  

- Forankring. 

- Forhandlingstaktikk.  

- Tilbud og krav.  

- Prosedyrere ved uenighet / brudd.  

- Sentral bistand –  
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- Frister.  

- Konfliktberedskapsarbeidet – streikekomitéer etc.  

- Dreiebok for streik.  

- Endelig protokoll.  

- Medlemsinformasjon i etterkant.  

- Lokal jurist – dedikert jurist fra JA – digital kommunikasjon.  

- Eks. Spekters nettside – sammenstille de forskjellige avtalene.  

Kan det lages noe tilsvarende for Dnlf. 

- Dnlf lage et grunnlagsdokumentasjon på gode løsninger.  

- Rotasjon, kurs og kompetanse, sommerferieavvikling, rotasjon.  

- Bladet "Overlegen" har en rekke aktuelle publisert artikler som det kan lages en 

samling av. 

 

 

 

8. - 9.1.2018 Edith Stenberg / Jan Eikeland (ref.) 




