
 

Norsk overlegeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 5074 09 94015  

  Godkjent 16.1.2019 

 

 

 

Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 14. desember 
2018, kl. 10.00 – 17.00, Legenes Hus. 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard, Geir Arne Sunde, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. 

Karlsen, Ståle Clementsen. 

 

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

 

Forfall:  Arild Egge (redaktør). 

 

 
I tillegg til sakslisten ble det avviklet følgende møter med eksterne deltakere: 
 
• Medierådgiver Troy Gulbrandsen i Legeforeningen ga konkrete råd og innspill til 

hvordan styremedlemmer og tillitsvalgte kan ta bilder og lage videoer. 

• Ole Johan Bakke, sentralstyremedlem og leder av arbeidsgruppen for sekretariatstøtte til 

yrkesforeningene, orienterte om gruppens arbeid. Saken ble diskutert med Of-styret. 

Jorunn Fryjordet og Anne Torill Nordli fra sekretariatet var også til stede under denne 

delen av styremøtet. 

• Fungerende generalsekretær Bjarne Riis Strøm orienterte om sekretariatets arbeid med å 

ha et korrekt ajourført medlemsregister, jf. Overlegeforeningens brev av 5. november 

2018. Anne Toril Nordli, Mathias Nylund og Gaute Moen fra sekretariatet deltok også. 

 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Legenes hus – ombygging. Saken utsatt til neste møte av tidshensyn 

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

• Trakassering i helsevesenet 

• Fakkeltog for Fredsprisvinnerne 2018. 

 
 
Vedtakssaker: 
 

Sak 65/18-19  Referat fra styremøte 5.11.2018 

   Referatet ble godkjent. 
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Sak 66/18-19  Bladet "Overlegen" 

Aktuelle tema til de kommende numrene ble kort diskutert.  Frist for 

levering til neste nummer er 21. januar 2018. 

 

Sak 67/18-19  Tariff-kurs 2019 

Ulla Dorte Mathisen og Janne K. Bethuelsen orienterte om arbeidet med 

programmet på tariffkurset i februar 2019. Det er påmeldt 46 deltakere 

per nå. 

 

Det ble vedtatt å invitere som forelesere Marit Hermansen, Christer 

Mjåset, Lars Duvaland og Hanne Gillebo-Blom.  

 

Det ble informert om og vedtatt innkjøp av Of-bager som vil bli utdelt 

til Ofs tillitsvalgte på tariff-kurset.  

 

Sak 68/18-19  Of-samling på Gardermoen 5. – 6. november 2018 

Styret evaluerte Of-samlingen i november. Styret vedtok at en 

tilsvarende samling avvikles på samme tidspunkt i 2019. 

 

Sak 69/18-19  Vårkurs 2019  

   Geir Arne Sunde orienterte om arbeidet med programmet for vårkurset. 

 

Sak 70/18-19  Valg 2019 

   Styret diskuterte de forestående valgene. 

 

Sak 71/18-19   Tilbud om medietrening for styret / tillitsvalgte 

Styret vedtok å gjennomføre et medietreningskurs for 

foretakstillitsvalgte i løpet av vårsemesteret 2019. Edith Stenberg følger 

opp. 

 

Sak 72/18-19   Frikjøpsordninger for Of-styret 

   Styret diskuterte aktuell situasjon. 

 

Sak 73/18-19  Kravsinvitasjon – forhandlinger av Særavtalen med Virke 

   Det forelå til behandling brev fra Dnlf datert 16.10.2018. 

Det forelå utkast til Ofs svarbrev. Brevet ble justert i tråd med 

diskusjonen i styremøtet. 

 

Sak 74/18-19  Legeforeningens lederseminar 2019 

Ulla Dorte Mathisen representerer Of på Legeforeningens lederseminar 

15. januar 2019. I tillegg deltar Jon Helle og Anne-Karin Rime i 

egenskap av å være medlemmer i sentralstyret. 

    

Sak 75/18-19  Medlem til Ofs lederstipend-komité 

Styret vedtok å spørre Marieke Claessen om å bli nytt medlem i Ofs 

komité for lederstipend. 

 

Sak 76/18-19 Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret for perioden 

2020-2023 

Det forelå til behandling brev fra Dnlf datert 20.11.2018, hvor det bes 
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om at Of oppnevner en kandidat til arbeidsgruppen som kan forberede 

saken for sentralstyret. 

 

Christian Grimsgaard er styrets kandidat til arbeidsgruppen.  

 

Sak 77/18-19 Høring – Innspill til Åpenhetsutvalget 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Regjeringen skriver at utvalget innenfor 6 måneder skal levere en NOU som gir råd og 

veiledning til juridiske og praktiske spørsmål omkring filming, fotografering og reportasjer fra 

sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og omsorgstjenesten. Of forventer at denne vil 

komme på høring. 

 

Spørsmålene som utvalget skal håndtere er kompliserte, og er i bunn og grunn av juridisk 

karakter, innrammet av pasientrettigheter og krav til arbeidsmiljø. Disse forholdene skal 

utvalget vurdere sammen med hensynet til ytringsfrihet, ansvaret for å yte forsvarlige tjenester, 

arbeidsmiljø, personvern og taushetsplikt. 

 

Of mener dette er et viktig arbeid og ser frem til at utvalget skal komme frem til praktisk råd 

og veiledning omkring filming og fotografering innenfor helse- og omsorgstjenesten. 

Imidlertid så mener vi at utvalget også burde hatt mandat til å gi innspill vedrørende 

publisering av slikt materiale og lovendringer i forhold til å verne omkring pasientenes og de 

ansattes rettigheter. 

 

Of mener det er vanskelig å svare ut de anførte problemstillingene fra Legeforeningen på en 

god nok måte, uten å kjenne til de juridiske premissene utvalget kommer til å legge til grunn 

for sine råd. Of mener det vil bedre synliggjøres på hvilke områder av helsetjenesten dette 

eventuelt vil bli problematisk, når vi vet hvilke råd utvalget vil fremlegge. Samtidig vil dette 

også være et anliggende for arbeidsgivere som har hovedansvaret for lokaler, arbeidsmiljø og 

pasientbehandling tilknyttet slike opptak.   

 

Of støtter at utvalget har dialog med bruker-representanter, pasienter og helsepersonell i denne 

prosessen. Hvorvidt det skal etableres en referansegruppe må departementene ta stilling til, 

men Of mener at en eventuell referansegruppe bør inkludere representanter både fra  

allmennpraksis og sykehusleger.  

 

 

Sak 78/18-19 Intern høring – Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk 

i Akademikerne 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Styret anerkjenner arbeidet som Akademikerne har påbegynt for å sette fokus på unge voksne 

som faller utenfor arbeidslivet samt forebygging av dette. Vi anbefaler at setningen «Vi må 

skille mellom de som faller utenfor og de som av forskjellige grunner «skal være» utenfor» 

strykes, da vi ikke anser dette som en god eller nødvendig setning da målgruppen allerede er 

gjort rede for. 
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Of ser også at Akademikerne har en unik mulighet til å bidra i dette arbeidet da flere av våre 

medlemmer møter unge voksne på flere arenaer, samt i ulike faser av livet. Of mener at 

forebygging må påbegynnes tidlig, og derfor synes vi at forslagene om å styrke skolene, 

skolehelsetjenesten samt en styrking av fastlegene er en god begynnelse i dette langsiktige 

arbeidet. Vi tror heller ikke man skal utelukke arbeidet som gjøres i barnehagene med å fange 

opp forhold som kan ha negativ innvirkning senere i livet.  

 

Helseministerens store fokus på å styrke psykisk helsetjeneste, både i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten vil også være et bidrag inn for å begrense andel unge voksne som ikke 

finner seg til rette i arbeidslivet.  

 

Når vi leser høringsnotatet, er det vår vurdering at det fremstår for snevert å tenke kun 

Akademikerne i det offentlige. Akademikerne i det private bør føle på et like stort ansvar for å 

bidra i dette arbeidet som offentlig ansatte. Et godt samarbeid mellom det private og det 

offentlige må til, for at vi skal lykkes i dette viktige arbeidet for enkeltmennesket og samfunnet 

for øvrig.  

 

Sak 79/18-19  Høring – forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon  

for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i 

forkant om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 

behandling hos lege 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Bakgrunnen for forslaget er endringer i spesialistutdanningen for leger, og at man mener det er 

behov for at deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres hos avtalespesialister. 

 

I forsøksordningen som har vært på plass siden 2014, har det vært helseforetaket som har 

inngått avtalen om refusjon for behandling i spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialisten har 

hatt utgiftene ved å stille et kontor og utstyr til rådighet for LIS og det er kun et fåtall LIS som 

har fått slik praksis. 

De fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Den norske legeforening har nå laget 

en mal for en avtale med LIS i avtalepraksis.  De har også utarbeidet en ny økonomisk modell 

for spesialistutdanning i avtalepraksis. 

Det foreslås at det er avtalespesialisten som beholder refusjoner og egenandeler som lege i 

spesialisering utløser og at det er avtalespesialisten som er faglig og økonomisk ansvarlig for 

behandlingen. Lønn til LIS-legen betales av helseforetaket. 

Of støtter forslaget om at avtalespesialisten beholder refusjoner og egenandeler som lege i 

spesialisering utløser. Det vil forhåpentligvis være et incentiv til flere avtaler enn man har klart 

å opprette i forsøksordningen. Ordningen bør evalueres etter noen år for å se om det har hatt 

den ønskede effekt og om det har medført at det faktisk blir flere LIS i avtalepraksis. 

 

Sak 80/18-19  Eventuelt 

 

a) Mikrofoner til mobilopptak.  

Det ble utdelt innkjøpte mikrofoner til mobilopptak for å lage videosnutter etc. til Ofs 

hjemmeside/ facebook til Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ståle Clementsen og Geir Arne 

Sunde. 
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b) Konkret problemstilling knyttet til en aktuell situasjon i forbindelse med en vakt 

ved St. Olavs Hospital. 

Saken ble diskutert på prinsipielt grunnlag.  

 

 

 

15.12.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  

 


