
 

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 2.2.2016. 

          

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016,  

kl. 12.00-19.00, fredag 8. januar 2016, kl. 08.30 – 14.00,  

Losby Gods, Lørenskog. 
 

Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, 

Kjetil A.H. Karlsen, Anne-Karin Rime, Janne K. Bethuelsen og Albert 

Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg og Lene Brandt Knutsen. 

 
Forfall:  Redaktør Arild Egge. 

         

Sak 102/15-16  Referat fra styremøte 11. desember 2015.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 103/15-16  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder for Ofs facebookside. 

Julebrev fra leder er publisert som medlemsbrev, Ofs hjemmeside og på facebook.  

 

- Tema for nr. 1: Arbeidsforhold i sykehus – frist 15.1.2016. 

- Tema for nr. 2: Samhandlingsreformen-  og det store spillet? 

 

Styret sender innspill på mail til sekretariatet med forslag til tema for Overlegen 3 og 4 2016. 

 

Sak 104/15-16  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status. 

 

Leder og sekretariatet har vært på møte med foretakstillitsvalgte Alexander Seldal, 

konserntillitsvalgte Janne Bethuelsen og direktøren på Stavanger universitetssjukehus.  

 

Det har vært flere møter med de politiske partier i forbindelse med Nasjonal helse- og 

sykehusplan.  

 

Bent Høie skal holde sin sykehustale tirsdag 12. januar 2016.  

 

Of har kontaktet Dnlf tidligere i høst vedr. problemer vedr. www.legeforeningen.no. Det er 

mottatt svar fra Dnlfs generalsekretær med en plan for forbedring. 

 

Sak 105/15-16  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det har ikke vært møte siden forrige styremøte. 

http://www.legeforeningen.no/
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Sak 106/15-16  Aktuelle mediasaker. 

 

Dnlfs sak vedr. tobakksforbud etc. har fått stor mediaoppmerksomhet.  

 

Presseoppslag om påstått korrupssjonssak og underslag i Østfold. 

 

Sak 107/15-16  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Det blir forhandlinger i Virke-området om sentral særavtale medio februar. 

  

Sak 108/15-16  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

 

Foreleser til miniseminar til høsten 2016 er klar og seminaret foreslås til 16.11.2016 i Oslo.  

Ofs styremøte flyttes fra 16.11. til 17.11.2016.  

    

Sak 109/15-16  Foretaksmodellen – veien videre. 

 

Jon Helle oppdaterte med status i saken. 

Hvis finansieringsspørsmålet i sentralstyrets møte 20.1.2016 ikke finner en løsning, innkalles 

det til telefonstyremøte påfølgende dag.  

 

Sak 110/15-16  Styrets fokusområder for 2015-2017.  

 

Styret gjennomgikk status for fokusområdene.  

 

Sak 111/15-16  Prinsipp- og arbeidsprogram 2015-2017.  

 

Styret gjennomgikk status for prinsipp- og arbeidsprogrammet. 

Sekretariatet lager et årshjul for råd og utvalg. 

   

Sak 112/15-16  Valg av geografiske landsstyrerepresentanter.  

 

Valgkomiteen har fått i oppdrag å finne de nødvendige kandidater slik at det kan avholdes et 

quest-back-valg på delegater til landsstyret fra Of.  

Dette må avholdes i 2 omganger, først valg på delegater og så valg på vararepresentanter.  

Sekretariatet har purret valgkomitéen og det har til møtets start kommet inn forslag på 3 av 4 

regioner.  

 

Sak 113/15-16  Tariff-kurset 2016. 

 

Rammeprogram ble diskutert på møtet.  

Det forelå forslag til gruppearbeid som ble diskutert.   

Styret foreslår at gruppearbeidet fordeles i 8 grupper, med en styrerepresentant fordelt på hver 

gruppe. Styrerepresentant er ansvarlig for at forslagene fra gruppearbeidet blir innlevert 

skriftlig. Gruppene må besvare 2 av spørsmålene hver. 
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Gruppefordelingen ses litt til styrerepresentantenes ansvarsområder, men minst 1 fra hver 

region i hver gruppe. 

 

Sak 114/15-16  Vårkurset 2016. 

 

Styret ble oppdatert på status.  

 

Sak 115/15-16  Landsrådsmøtet 2016.  

 

Styret ble oppdatert på status. 

 

Sak 116/15-16  Opplæring av ansatte representanter etc.  

 

Jfr. tidligere saker.  

 

Det er sendt brev fra Of til Dnlf ved Geir Riise med forespørsel om fremdrift i denne saken.  

Leder purrer opp saken internt. 

 

Sak 117/15-16  Faste stillinger for LIS.  

 

Styret ble oppdatert på status i saken. 

 

Utkast til felles brev fra Ylf / Of til FTV var ikke ferdig til møtet. 

Yrkesforeningstilhørighet diskuteres videre i Ylf. 

Sekretariatet sjekker hva som er praksis.  

 

Sekretariatet lager et informasjonsskriv til Ofs tillitsvalgte om at de sjekker at medlemskapet til 

egne medlemmer er på plass, i forhold til årets forhandlinger etc.  

 

Sak 118/15-16  Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 

Styret diskuterte planen inngående.  

Det ble diskutert hvordan innspillene kan tas videre i systemet, siden dette ikke er en ordinær 

høringssak. 

 

Sak 119/15-16  Høring – NOU 2015:11 – "Med åpne kort" – forebygging og oppfølging 

av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 13.11.2015.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter regjeringens forslag om å etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon 

for uønskede hendelser. 

 

Of vil fremheve at pasientsikkerhetsarbeid i hovedsak må utvikles lokalt nær pasienten. Det er 

viktig at feil og avvik meldes åpent og at tiltak, vurderinger og læringselementer meldes tilbake 

til den som melder og melders fagmiljø. Melding av uheldige hendelser til Kunnskapssenteret 

og eventuelt tilsynsmyndighet er et supplement til det lokale pasientsikkerhetsarbeidet. 

Utvalget forslår at gjennomgang av alvorlige hendelser skal inngå som et krav i 
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internkontrollforskriften. Of støtter dette. 

 

Utvalget foreslår også at det skal lovfestes at virksomheter skal tilby møter mellom 

helsepersonell og pasienter/pårørende/brukere etter alvorlige hendelser. Dette kan bidra til å 

bygge tillit etter en alvorlig hendelse og Of støtter utvalget i dette. Av praktiske årsaker og ikke 

minst av hensyn til de pårørende, kan det være vanskelig å sette en kortere frist enn 48 timer 

for et slikt møte. 

 

Of støtter at pasienter og pårørende kan melde til Kunnskapssenteret. Meldeordningen skal 

fortsatt være sanksjonsfri. Of at støtter også utvalgets tilrådning om at pasienter, brukere og 

pårørende skal kunne melde alvorlige hendelser til tilsynsmyndigheten. 

 

Utvalget foreslår at tilsynssaker skal ferdigbehandles hos fylkesmannen. Helsetilsynet blir 

ankeinstans. Of støtter en regionalisert organisering av tilsynsordningen. Det vil gi større og 

mer robuste fagmiljøer. 

 

Vi er kritiske til at utvalget ønsker å senke terskelen for sanksjoner mot helsepersonell grunnet 

faglig svikt. Norge har i dag en nokså streng praksis overfor helsepersonell der administrative 

reaksjoner som autorisasjonstap brukes oftere enn i land det er naturlig å sammenligne seg 

med. Utvalget begrunner ikke hvorfor man ønsker å senke terskelen for administrative 

reaksjoner. Of mener at dette kan påvirke pasientsikkerheten negativt da en trygg meldekultur 

uten frykt for sanksjoner er viktig for at helsetjenesten kan lære av feil. 

 

Of støtter utvalgets vurdering av politiets rolle ved alvorlige hendelser. Politiet bør ikke bygge 

opp egen helsefaglig kompetanse, men bistås i faglige spørsmål av tilsynsmyndighet og 

relevante helseinstitusjoner. 

 

Of støtter mindretallets innstilling om å opprette en uavhengig undersøkelsesenhet for 

helsetjenesten. Det forutsettes at denne erstatter, og ikke kommer i tillegg til, Helsetilsynets 

utrykningsenhet. Of mener at en slik undersøkelseskommisjon skal være sanksjonsfri og skal 

bidra til en objektiv kartlegging av et utvalg alvorlige hendelser med tanke på læring og 

forbedring av pasientsikkerheten. 

 

Sak 120/15-16  Høring – endringer i arbeidsmiljøforskriftene – vold og trusler om vold i 

arbeidslivet.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 17.12.2015.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter Arbeidstilsynets forslag til endringer og tilføyelser i arbeidsmiljøforskriftenes 

bestemmelser om vold og trusler om vold som arbeidstakere utsettes for. 

  

Of setter pris på at det i § 23A-2 presiseres at arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og 

øvelse gjentas. Regelmessige øvelser og trening er ofte ekstra viktig der voldshendelsene 

forkommer relativt sjeldent. Ofte vil det være behov for å øve på å oppdage trusselsituasjoner 

tidlig, øve på å være årvåken overfor kollegers situasjon, trene på å selv være i en truende 

situasjon og å øve på å samhandle for å kunne yte effektiv og umiddelbar hjelp til kolleger. 

Øvelse på bruk av sikkerhetsutstyr og alarmer er også viktig. Kanskje kan man stille krav til 

regelmessighet av øvelsene på samme måte som krav til å øve på hjertelunge-redning og 
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brannøvelser. 

 

 

 

Sak 121/15-16  Høring – forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i 

Legeforeningen.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 18.12.2015.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter forslaget om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen. 

Spesielt med tanke på å styrke Legeforeningens politiske innflytelse. 

 

Of støtter at desisorutvalget kan overta oppgaven med å godkjenne Legeforeningens regnskap, 

men desisorutvalget bør da utvides slik at man sikrer en bredere representasjon fra de 

forskjellige foreningsledd. 

 

Sak 122/15-16  Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets 

arbeid.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 10.12.2015.  

 

Saken ble diskutert og settes opp igjen på neste styremøte.  

 

Sak 123/15-16  Gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Legeforeningen.  

 

Det forelå brev fra Dnlf datert 4.12.2015.  

 

It-utvalget ansvarsområde er så sentralt for sykehusene og det må sikres at dette har 

nødvendige oppgaver og ressurser og evt. styrkes med juridisk kompetanse fra sekretariatsnivå. 

Det er svært viktig med IKT-verktøy i helsesektoren og Of mener utvalget må styrkes. 

Sekretariat sender inn svar i saken.  

 

Sak 124/15-15  Kravsinvitasjon – Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i 

Staten 2016. 

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 18.12.2015. Sekretariatet diskuterer 

potensielle krav med LVS' sekretariat, for å avklare eventuelle felles interesser og krav i  

oppgjøret. Saken settes opp på neste styremøte. 

 

 

Sak 125/15-16  Kravsinvitasjon – Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i  

   Oslo kommune 2016. 

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 18.12.2015.  

 

Of har få medlemmer i dette tariffområdet, og har derfor tradisjonelt ikke fremmet krav. 

Sekretariatet sender ut en mail til Ofs medlemmer og ber om oppdatering på status i dette 

tariffområdet, samt innspill til krav, for å kunne vurdere om Of bør fremme krav på vegne av 
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sine medlemmer. 

 

Sak 126/15-16  Kravsinvitasjon – Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i  

   KS 2016. 

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 18.12.2015.  

 

Of har få medlemmer i dette tariffområdet, og har derfor tradisjonelt ikke fremmet krav. 

Sekretariatet sender ut en mail til Ofs medlemmer og ber om oppdatering på status i dette 

tariffområdet, samt innspill til krav, for å kunne vurdere om Of bør fremme krav på vegne av 

sine medlemmer. 

 

Sak 127/15-16  Oppnevnelse til ankenemnd – Råd for legemiddelinformasjon.  

  

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 21.12.2015.  

 

Styret ønsker ikke å fremme noen forslag til denne ankenemnden. 

 

Sak 128/15-16  Dnlfs IT-utvalg. 

 

Ofs medlem i IT-utvalget, Petter Hurlen, deltok på møtet fredag 8.1.2016, fra kl. 10.00.  

 

Han informerte styret om status og det ble en etterfølgende diskusjon om status og 

fremtidsplan. 

 

Sak 129/15-16  Quest-back-undersøkelse til allmennlegene.  

 

De var utsendt en pilotundersøkelse til styrene i AF og NFA.  

Hva resultatene av denne gir, vil gi mulige endringer til hovedundersøkelsen.  

 

Sak 130/15-16  Evaluering av seminaret i Orlando – desember 2015.  

 

Janne Bethuelsen, Anne-Karin Rime, Albert Bolstad og Jon Helle deltok på dette seminaret/ 

pasientsikkerhetskonferanse. 

 

Konklusjonen var at det var nyttig å sende medlemmer, nyttig å få kontakt med de andre som 

deltok de øvrige fra Norge. Seminaret må alltid vurderes opp mot andre aktuelle seminarer. 

Nytteverdi – helproff konferanse med nyttige og bredde i temaene. 

Vurderes i budsjett-planlegging. 

Det er også en europeisk konferanse hvert år. I 2016 faller denne samtidig med Ofs vårkurs. 

 

Sak 131/15-16  Økte ressurser til Ofs sekretariat? 

 

Jon Helle oppdaterte med status i saken. 

Det inngås en avtale med 20% stilling med jurist i JA-avdelingen i tillegg til nåværende 

sekretariatstjenester. 

 

Sak 132/15-16  Eventuelt. 

 

a) Spekter-forhandlingene. 
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Settes opp til behandling på neste møte. 

 

b) Staten – hovedavtalen. 

Sekretariatet sjekker ut med LVS sekretariat. 

 

c) Legemiddelindustrien – Offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til 

helsepersonell – viktigheten av samtykke for å sikre åpenhet. 

Det forelå til behandling brev fra LMI datert 6.1.2016.  

Of sekretariat oversender til henvendelsen til Dnlf ved generalsekretær og ber om at denne 

forespørselen håndteres sentralt. 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

 -  Ingen saker i perioden. 

 

 

24.1.2016 / Lene Brandt Knutsen / Edith Stenberg (ref.) 

 




