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   Godkjent 24.4.2018. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening onsdag 11. april 
2018, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte 

Mathisen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. Karlsen, Ståle Clementsen 

og Geir Arne Sunde. Arild Egge deltok under sak 154 og 172. 

 

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

 
 

Følgende saker var til orientering/diskusjon: 
 
• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Informasjon fra styret 

• Bladet Overlegen 

• Status forhandlingssituasjon 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

• Styremedlemskurs 

• Medietreningskurs 

• Alderspensjon til leger som går ut av vakt 

 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 153/17-18  Referat fra styremøte 15.3.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

 

Sak 154/17-18  Bladet Overlegen 

Styret diskuterte aktuelle ideer til nr. 2/2018, som har følgende 

overordnede tema: "Utilstrekkelige finansieringsordninger av 

spesialisthelsetjenesten". 

 

 

Sak 155/17-18  Strategi 2018 

   Styret diskuterte de forestående forhandlingene med Spekter. 

 

 

Sak 156/17-18  Lokale forhandlinger 2018 

Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom ga innspill til de forestående 

lokale B-dels forhandlinger innen Spekter-området. 
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Sak 157/17-18  Plassering av Ofs midler 

Legeforeningens økonomisjef Axel Restrup gjorde rede for alternative 

måter til å forvalte foreningens midler enn bankplassering. Restrup ga 

råd om en viss økning av risikoprofilen, men hvor risikoen fortsatt 

holdes lavt. 

 

Styret støtter anbefalingene fra økonomisjefen, og vedtok at saken 

legges fram for landsrådsmøtet 2018. 

 

Sak 158/17-18  Landsrådsmøtet 2018 

Styret gjennomgikk det oppsatte programmet for landsrådsmøtet. 

 

Sak 159/17-18  Vårkurset 2018 

Styret gjennomgikk det oppsatte programmet for Vårkurset, samt andre 

praktiske sider ved kurset, blant annet hvordan deltakelsen fra Of-

medlemmer kan økes. 

 

Sak 160/17-18  Tariff-kurs 2019 

   Saken utsettes til neste møte, se ellers sak 172. 

 

Sak 161/17-18  Valg 2019 

Jon Helle orienterte om det forestående valget som leder i 

Akademikerne. 

 

Sak 162/17-18  Ofs seniortiltak-undersøkelse 

Kjetil Karlsen orienterte om arbeidet med en ny quest-back-

undersøkelse for mulige seniortiltak. Spørsmålene i undersøkelsen 

justeres i tråd med innspillene fra styret. Undersøkelsen sendes ut 

raskest mulig. 

 

Sak 163/17-18  Medlemsundersøkelsen 2018 – (Rambøll) 

Styret ble orientert om funnene fra undersøkelsen. Styret diskuterte 

hvordan funnene fra undersøkelsen best kan brukes til å bedre 

arbeidssituasjonen i norske sykehus. 

 

Sak 164/17-18  Ofs kontaktperson til UNN-teamet 

Styret vedtok at Ulla Dorte Mathisen er Ofs representant i den sentrale 

gruppen som skal håndtere godkjenning av unntak fra 

vernebestemmelsene ved UNN. 

 

Sak 165/17-18  Høring – Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk. 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 7.3.2018. 

    

Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

Of mener Legeforeningen har en ansvarlig alkoholpolitikk gjennom retningslinjene som i dag 

foreligger.  

 

Of støtter derfor forslag 1. i høringsnotatet, der det legges opp til at Legeforeningens 

alkoholpolitikk videreføres med ordningen som ble vedtatt i 2010, herunder at det serveres 
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maksimalt 4 alkoholenheter per person ved særlige anledninger. Dette vil i praksis være 

festmiddager eller mottagelser.  

 

Videre vil Of fremheve betydningen av at mineralvann gjøres lett tilgjengelig for medlemmene 

ved bordene, og at man i større grad tilbyr interessante alkoholfrie alternativer som supplement 

til maten som serveres. 

  

Of vil for øvrig påpeke at ordlyden i forslag 1 formelt sett synes å innebære en innstramming 

sammenliknet med dagens regelverk, ettersom grensen på 4 alkoholenheter i dagens regelverk 

er bygd opp som en bør-regel. Ordlyden i forslag 1 indikerer derimot at dette fra nå av skal 

være en absolutt grense, altså en skal-regel. Etter det Of er kjent med har imidlertid grensen på 

4 enheter i dagens regelverk også vært praktisert som en skal-regel av de ulike 

foreningsleddene. Ordlydsendringen vil i så fall innebære en formalisering og videreføring av 

det som er etablert praksis. 

 

Of støtter at Legeforeningen evaluerer retningslinjene om nye to år. 

 

 

Sak 166/17-18  Høring – Veileder for tillitsvalgte om seksuell trakassering 

Det forelå til behandling veileder, som ble utsendt på mail 23.3.2018.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Of stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget til veileder for tillitsvalgte om seksuell 

trakassering. Samtidig har vi enkelte overordnede kommentarer og innspill som kan vurderes i 

det videre arbeidet med å ferdigstille dokumentet:  

 

- Veilederen kommer inn på det faktum at man ofte vil være tillitsvalgt for både den som 

opplever seg trakassert, og den som blir anklaget for trakassering. Etter Ofs oppfatning 

vil det som klar hovedregel ikke være mulig for den tillitsvalgte å bistå begge parter i 

en slik tvist, da partene ofte vil ha helt motstridende interesser. Problemstillingen 

kommer særlig på spissen der en av partene kontakter den tillitsvalgte og ønsker å dele 

sensitiv informasjon under forutsetning om at dette skjer i fortrolighet. Det er da viktig 

med retningslinjer som i størst mulig grad sikrer tydelig rolleavklaring fra starten av. 

Etter Ofs oppfatning bør retningslinjene legge opp til at partene i slike saker sikres 

bistand uavhengig av hverandre, enten gjennom JA-avdelingen, eller gjennom andre 

tillitsvalgte. 

 

- Selv om seksuell trakassering ikke utelukkende er knyttet til situasjoner der den som 

opplever seg trakassert står i et underordningsforhold til den som anklages for 

trakassering, har #metoo-kampanjen vist at maktmisbruk er en faktor som går igjen i 

slike saker. Dette kunne med fordel vært problematisert og adressert tydeligere i 

veilederens innledende punkt, selv om det er nevnt som et moment/punkt under 

veilederens definisjon av seksuell trakassering. 

 

- I veilederen er det vist til at det i forarbeidene til likestillingsloven er uttalt at det skal 

legges til grunn en såkalt "kvinnenorm" ved vurderingen av om noe er seksuell 

trakassering. Dette er begrunnet med at kvinner og menn ofte har ulik oppfatning av 

hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. På tross av dette bør det etter Ofs 

oppfatning komme tydelig frem at forbudet mot uønsket seksuell oppmerksomhet og 
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trakassering gjelder for og omfatter begge kjønn, og at terskelen er den samme. Menn 

må med andre ord ikke akseptere uønsket seksuell oppmerksomhet i større grad enn 

kvinner. 

 

- Veilederens beskrivelse av tillitsvalgtes plikter gir inntrykk av at man som tillitsvalgt 

vil ha plikt til å melde fra om seksuell trakassering til arbeidsgiver og/eller 

verneombud, selv der den som melder fra om dette ikke ønsker å gå videre med saken. 

Dersom Of leser og tolker veilederen riktig på dette punkt er vi usikre på om den her 

gir uttrykk for riktig juss, da man i egenskap av å være tillitsvalgt ofte blir gitt 

informasjon i fortrolighet. Dette punktet i veilederen bør derfor undersøkes, og 

eventuelt utdypes/forklares nærmere før ferdigstillelse. For de tillitsvalgte vil det være 

svært viktig å vite om de rettslig sett kan gi forsikringer til medlemmet om at de ikke 

vil gå videre med saken dersom medlemmet ikke ønsker dette.   

 

- Veilederen er skrevet i 2. person entallsform ("du-form"). Etter Ofs oppfatning vil det 

trolig være mer hensiktsmessig å skrive den i "3. personsform" (dvs. rettet mot "den 

tillitsvalgte").      

 

Sak 167/17-18  Høring – NOU 2017:16 På liv og død 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 28.2.2018 

    

Styret har vedtatt følgende høringsuttalelse 

 

I mai 2016 nedsatte Regjeringen et offentlig utvalg med mandat om å gjennomgå og vurdere 

dagens palliative tilbud. Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, 

kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid. 

Tiltakene omhandler pårørendes og pasientens behov og ønsker for innhold i, organisering av 

og sted for behandling i livets sluttfase, uavhengig av diagnose, alder og bosted, fra den 

dødelige diagnosen stilles, gjennom sykdomsperioden og fram til livets avslutning. 

 

Overordnet mener OF at utvalget gir en grundig og god beskrivelse av utfordringer og mulige 

løsninger i et omfattende og komplisert felt. Mye av fremtidens palliasjon vil kreve et 

betydelig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester, slik det er 

beskrevet i dokumentet.  

 

OF mener videre at palliativ medisin medfører behov for en bred tilnærming, og at det er 

hensiktsmessig at det fortsetter som et formelt kompetanseområde med nasjonal godkjenning. 

Å lage en egen spesialitet med egne LIS tror vi vil kunne forringe den brede kompetansen man 

er i ferd med å bygge opp ved å dra nytte av et samarbeid fra flere spesialiteter i et team.  

 

OF mener samtidig det er en betydelig svakhet at utvalget i liten grad går nærmere inn på de 

økonomiske utfordringene knyttet til de fleste av tiltakene som er foreslått. Sannsynligheten 

for at man vil kunne etablere alle de tilbud og tjenester som er beskrevet i rapporten uten en 

betydelig ekstra finansiering, er meget liten. Det er allerede trang økonomi i sykehus og 

kommunal helsetjeneste, slik at det å bruke dagens ramme som utgangspunkt ansees som lite 

hensiktsmessig. 

 

Sak 168/17-18  Høring – Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i 

Trandum utlendingsinternat  

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 28.2.2018 
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Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen støtter forslaget til policynotat om integrering i Trandum 

utlendingsinternat av barn uten lovlig opphold. 

    

Sak 169/17-18  Landsstyresak – forslag om endringer av lovens § 3-6 om 

fagmedisinske foreninger 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen støtter forslaget om opprettelse av faglandsråd og den foreslåtte strukturen 

for faglandsrådets oppnevning av landsstyredelegater og valg av fagstyre med 

landsstyrerepresentasjon. 

 

Overlegeforeningen støtter i utgangspunktet at kostnadene til dette dekkes av omfordeling av 

kontingentmidlene fra de fagmedisinske foreningene, men utelukker ikke at det også må 

tilføres ytterligere økonomi.  

  

Sak 170/17-18 Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse 

av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

I forbindelse med endringene i spesialistutdanningen og innføring av ny spesialistforskrift 8. 

desember 2016, bortfalt de Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger. Selv om 

spesialistforskriften tydeliggjør spesialitetskomiteenes ansvar, bortfaller regulering av 

sammensetning og funksjonstid for spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet. Det oppstår da et 

behov for at Legeforeningen regulerer disse forhold i sitt interne regelverk.  

 

Det forutsettes at finansiering av komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid 

med spesialist- og etterutdanning skjer på samme måte som i dag, via Utdanningsfond I. 

 

Spesialitetskomiteene 

  

Gjennom forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske foreninger, foreslås det at et 

eventuelt fagstyre, dersom dette etableres, skal oppnevne spesialitetskomiteene. Of støtter i 

utgangspunktet en slik endring, men forutsetter at en slik oppnevning skjer på bakgrunn av 

anbefalinger fra den aktuelle fagmedisinske forening. 

 

Videre støtter Of at det i Legeforeningens lover legges inn henvisninger til 

spesialitetskomiteenes forskriftsfestede rolle opp mot Helsedirektoratet, og at 

spesialitetskomiteenes rådgivende rolle fremover rettes mot fagstyret, og ikke sentralstyret. 

Sentralstyret må i enkeltsaker likevel gis anledning til å få råd direkte fra den enkelte 

spesialitetskomiteen. 

  

Det foreslås også nye regler for oppnevning av komitémedlemmene, hvor man ser for seg å 

skifte ut halvparten av medlemmene etter 2 år, og ikke samtlige hvert 4. år slik dagens 

regelverk legger opp til. Of støtter en slik endring, da vi ser at det ut fra kontinuitetshensyn kan 
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være uheldig at hele komiteen skiftes ut hvert 4. år. 

  

Of er for øvrig uenig i lovforslag § 3-10-1 punkt 6, hvor det av tilsynelatende 

bekvemmelighetsgrunner foreslås å gå over til en ordning der spesialitetskomiteen er 

beslutningsdyktig dersom 3 av 5 representanter er til stede. Of mener at gammel ordning der 

kravet er at minst 4 er til stede, fortsatt bør være gjeldende. Med tanke på andre mulige måter å 

avgi stemme på med dagens teknologi, burde i utgangspunktet alle avgi stemme i viktige saker. 

Of mener det er viktig at Legeforeningen viser overfor H.dir at vi er en seriøs aktør som 

ivaretar vår forskriftsfestede rolle, slik at vi beholder denne rollen også ved eventuelle senere 

revideringer av forskriften. 

 

Turnusrådet 

 

Turnusrådet er sentralstyrets rådgivende organ for turnustjenesten for leger. Of er enig i at det 

vil være behov for å videreføre denne ordningen i form av et eget LIS 1-råd. For at dette rådet 

skal kunne ha mulighet til å ha tilsvarende funksjon som i dag, vil det være behov for å få rådet 

anerkjent som en spesialistkomite. Selv om ikke forskriften er til hinder for en slik opprettelse, 

mener Of at det er klokt at en slik ordning først presenteres for og forankres hos H.dir., 

eventuelt HOD. 

 

Spesialitetsrådet 

 

Of støtter at dette rådet fortsetter, men da med inkludering av lederne av de Regionale 

Utdanningssentrene, eventuelt den Reg.Ut. leder som har det koordinerende ansvaret, som er et 

ansvar som vil rullere mellom regionene hvert 2.år. Vi mener at det er og vil være svært viktig 

fremover å ha gode og etablerte møtepunkt for dialog mellom aktørene som alle har en rolle i 

utdanningen av fremtidige spesialister. 

 

Kompetanseområdene og sakkyndigkomiteer 

 

Of støtter anbefalingen om at sakkyndigkomiteer for kompetanseområdene forankres i 

Legeforeningens lover, herunder at det etableres regler for oppnevning, sammensetning og 

funksjonstid. 

  

 

Utover dette vil Of uttrykke en generell bekymring for at avstanden mellom fagstyret og 

sentralstyret blir for stor. I saker som omhandler spesialist- og etterutdanning vil det være 

avgjørende at sentralstyret er tilstrekkelig informert, og vi forventer at det etableres gode 

informasjons- og dialogarenaer mellom fag og politikk i Legeforeningen for å kunne ta de 

beste beslutninger. 

 

 

Sak 171/17-18  Invitasjon til årsmøte for LVS 19.4.2018 

Of er invitert til å delta på årsmøtet til LVS, som avholdes 19.4.2018 i 

Trondheim.  

 

Styret vedtok at Kjetil Karlsen representerer Of på årsmøtet. 
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Sak 172/17-18  Møteplan 2. halvår 2018 – oppdatering. 

 

Styret vedtok følgende møteplan for 2018. 

 

April   Styremøte / tirsdag 24.4. – Bergen – kl. 13.00. 

Vårkurs / landsrådsmøte  – tidsrom 25. – 27. april 2018 

Felles med Ylf. 

 

Mai   Nordöl, torsdag 3. – lørdag 5. mai, Danmark 

   Delegater. 

      

Mai   Styremøte tirsdag 15. mai, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

   

Mai Landsstyremøtearrangement Soria Moria, Oslo, tirsdag 29.5. - torsdag 

31.5.2018 

 

   Mandag 28. mai styremøte Soria Moria kl. 14.00 – 16.30.  

   Landsrådsmøte kl. 17.00 – 20.00 

   Tirsdag 29. mai, landsrådsmøte 08.00-10.30.  

   Landsstyremøtet starter kl. 11.00. 

 

Juni   AEMH-møte.  

   Lisboa, 7. – 9. juni. 

   Delegater. 

 

Juni   Miniseminar for ledere ? 

 

Juni   Styremøte torsdag 21. juni, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

August   (Arendalsuke – uke 33 / 13. – 17. august) 

 

September  Styremøte / arbeidsmøte onsdag 5. september – lørdag 8. september. 

Sted / uavklart ?? / Skottland? 

 

September  Styremøte onsdag 26. september, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo. 

 

Oktober  Styremøte - ikke planlagt. 

    

November Styremøte mandag 5. november, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo / 

evt. styremøte og overnatting på Gardermoen. 

 

Samling (Ofs foretakstillitsvalgte?) /landsrådsrepresentanter,  

tirsdag 6. november, kl. 10.00 – 15.00, Gardermoen 

 

Miniseminar for ledere – dato ??.  

 

Desember  Styremøte fredag 14. desember, kl. 10.00 – 17.30, Legenes hus, Oslo,   
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Sak 173/17-18  Eventuelt.  

 

Ingen saker til behandling.  

 

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

- Høringssak – Landsstyresak – kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en 

jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Det vises til utsendt høringsbrev ”Intern høring - Landsstyresak - kjønnskvotering og andre 

rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet.” 

 

Overlegeforeningen deler bekymringen som kommer frem i høringsgrunnlaget. Siden 

begynnelsen av 1990-tallet har det vært en overvekt av kvinner på medisinstudiet i Norge, og 

trenden har fortsatt frem til i dag. Man ser nå en kvinneandel på de 4 medisinske fakultetene 

som har oversteget 70 %. Det går frem av dokumentet at andelen søkere har fulgt opptaket, noe 

som viser at det ikke nødvendigvis er kvaliteten på mannlige søkerne som har endret seg, men 

antall mannlige søkere. Det totale antall søkere virker også å ha vært stabilt.  

 

Trenden synes å være den samme blant de som studerer medisin i utlandet, men her er ikke 

tallgrunnlaget like godt. 

 

Overlegeforeningen mener og støtter at en jevnere representasjon av kjønn vil være med på å 

sikre kvaliteten på helsetjenestene, av mange grunner som er beskrevet nærmere i 

høringsgrunnlaget. 

 

Det er foreslått tre forskjellige strategier for å øke andelen av det underrepresenterte kjønn på 

studiet; 

 

Aktiv rekruttering:  

Overlegeforeningen mener at dette er et lite kontroversielt tiltak og bør tilstrebes. Imidlertid 

har det vært forsøkt ved flere andre typer studier og har vist seg lite effektivt på sikt. Dette bør 

derfor ikke være eneste tiltak. 

 

Andre opptaksordninger: 

Dette virker å være høyst usikre ordninger, som vil være resurskrevende og gi et usikkert 

resultat. Siden UiO har startet en pilot på dette kan man avvente og se på resultatene av denne 

før man konkluderer. Spørsmålet her er hva man ønsker å oppnå, et bedre opptakssystem for å 

bedre kvaliteten på søkerne og fremtidige leger, eller å øke andelen av det underrepresenterte 

kjønn som tas opp. Det kan godt være at det er hensiktsmessig for kvaliteten på søkerne å 

endre opptaksmodellen, men det er vel tvilsomt om det vil gjøre noe med formålet i denne 

høringen, som er å øke antall legestudenter av det underrepresenterte kjønn. 

 

Kjønnspoeng og kvotering: 

Det går frem av tallgrunnlaget at søkerne av begge kjønn er godt kvalifiserte. Å gi det 
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underrepresenterte kjønn ekstra poeng virker som en mer uforutsigbar måte å øke andelen på, 

all den tid den kan gi en skjevfordeling som er uhensiktsmessig. Ved å kvotere inn en 40% 

andel av det underrepresenterte kjønn, vil man derimot sikre god kvalitet på søkerne slik det er 

i dag. Det vil ikke redusere poengkravet mye å kvotere, slik at kvaliteten blir opprettholdt. 

 

Overlegeforeningen støtter derfor å innføre kjønnskvotering slik at andelen av begge kjønn på 

medisinstudiene i Norge er minimum 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

17.4.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 


