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        Godkjent 10.3.2016. 

 
Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 2. februar 2016, fra 

kl. 09.00 – 11.45, Legenes hus, Oslo.  
         

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, Lene Brandt Knutsen og Jan Eikeland. 

 
Forfall:  Redaktør Arild Egge. 

 

Sak 133/15-16  Referat fra styremøte/ arbeidsmøte 7. -8. januar 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 134/15-16  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder for Ofs facebookside. 

 

- Tema for nr. 1: Arbeidsforhold i sykehus – arbeidet var godt i gang med nytt nummer.  

- 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 135/15-16  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Ingen konkrete saker ble diskutert. 

 

Sak 136/15-16  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det ble orientert om sak i sentralstyret vedr. yrkesforeningstilhørighet.  

Jon Helle og Christian Grimsgaard ble i mindretall mot obligatorisk medlemskap i Ylf for leger 

i lønnskategorien "legespesialist".  

I praksis kan det søkes til sentralstyret om endring av yrkesforeningstilhørighet.  

 

Sak 137/15-16  Aktuelle mediasaker. 

 

Presseoppslag i Dagens næringsliv – saken om fryktkultur. 

Sak om gravide sykehusleger har også vært i media i perioden.  

 

Sak 138/15-16  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Status forhandlingssituasjonen ble drøftet. Tariff-kurset vil kunne gi foreningen innspill til 

temaer/ krav i årets hovedoppgjør i Spekter-området.  
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Sak 139/15-16  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret ble oppdatert på status og påmelding.  

    

Sak 140/15-16  Foretaksmodellen – veien videre. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte styret med status i saken. 

Vedtak i sentralstyret i tråd med tidligere foreslått planlegging og med en finansieringsplan. 

Det er inngått kontrakter med aktuelle parter.  

Det er viktig at det som skrives inn som helhet er av god kvalitet, inkludert historikk, tidligere 

posisjon, etc.  

 

Sak 141/15-16  Valg av geografiske landsstyrerepresentanter.  

 

Valg av Ofs geografiske landsstyrerepresentanter var gjennomført. Valgresultatet sendes til 

styret og landsråd.  

Det igangsettes nytt quest-back-valg vedr. vararepresentanter til Ofs geografiske representanter. 

Valgkomiteen har ansvar for kandidatene. 

 

Sak 142/15-16  Tariff-kurset 2016. 

 

Arbeidsoppgaver ble fordelt på styrets medlemmer.  

Gruppearbeidet var godkjent i forkant av møtet. Det ble 8 grupper.  

Styrerepresentant på hver gruppe er ansvarlig for skriftlig innlevering av gruppearbeidet.  

 

Sak 143/15-16  Vårkurset 2016. 

 

Styret ble oppdatert på status. Det er opprettet venteliste. 

 

Sak 144/15-16  Årmelding 2015.  

 

Utkast til årsmelding sendes ut på mail. Saken settes opp igjen på neste møte.  

 

Sak 145/15-16  Landsrådsmøtet 2016.  

 

Det er god påmelding av landsrådsrepresentanter. Sakliste etc. settes opp på neste møte.  

 

Sak 146/15-16  Opplæring av ansatte representanter etc.  

 

Det planlegges kurs 17. mars 2016, kl. 10-17, i Legenes hus.  

Legeforeningen er ansvarlig for arrangementet. 

 

Styret diskuterte innspill.  

 

Sak 147/15-16  Faste stillinger for LIS.  

 

Utkast til felles brev fra Ylf / Of til FTV ettersendes. 
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Sak 148/15-16  Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets 

arbeid.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 10.12.2015.  

 

Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken:  

 

Dagens styringssystem med fire regionale RHf med underliggende Hf bør etter Ofs syn endres. 

Of vil understreke at eventuelle justeringer stadig bør baseres på stor grad av regionalt styre og 

koordinering, i tråd med føringene lagt i Nasjonal helse- og sykehusplan. Etter Ofs syn har 

dagens styresett fungert dårligst i Helse Sør-Øst (HSØ). Of vil i redegjøre for enkelte 

observerte svakheter som kan knyttet opp mot dagens organisering. 

 

Sviktende styring og rapportering av styringsinformasjon 

Of legger til grunn at organiseringen først og fremst må sikre gode vilkår for god 

pasientbehandling og god drift av spesialisthelsetjenesten. Strukturen med to nivå av 

foretaksorganisering, med tilhørende styrer, medfører lange linjer fra pasientbehandlingen til 

det ansvarlige politiske nivå. Etter Ofs syn har dette bidratt til at styringssignaler ikke 

iverksettes i tråd med politiske vedtak og at pasientrettigheter ikke innfris i tråd med intensjon. 

Mange nivå har også medvirket til at informasjon om feil og mangler i tjenesten ikke når frem 

til ansvarlig nivå. Of viser i denne sammenheng til gjentakende eksempler med feilaktig føring 

av ventelisteinformasjon, feilaktig rapportering av ventetid til Norsk pasientregister og 

manglende oppmerksomhet rundt overbelegg og andre kapasitetsproblemer i sykehusene.  

 

Manglende tilstedeværende ledelse 

Selv små sykehus er store og komplekse bedrifter som bør ledes at en tilstedeværende ledelse. 

Utover avdelingsledelse bør sykehuset ha ledelse som sikrer god koordinering av sykehusets 

ulike driftsenheter. Stedlig ledelse er viktig for å nå målsetninger om pasientsikkerhet, effektiv 

ressursutnyttelse, godt arbeidsmiljø og endelig god samhandling med kommune og 

lokalsamfunn forøvrig. Etter Ofs syn er erfaringene med tverrgående avdelinger, klinikker og 

divisjoner nærmest utelukkende dårlige. Of vil i denne sammenheng vise til erfaringene fra 

tverrgående ledelse i Vestre-Viken, Sørlandet, Helse Fonna, UNN, og endelig 

sykehussammenslåingen i hovedstaden.   

 

Foretaksorganisering av sykehusene 

Foretaksorganisering skulle bidra til at også spesialisthelsetjenesten ble underlagt et 

bedriftsøkonomisk tankesett, for å sikre bedre drift, og at sykehusene ble satt i stand til å foreta 

nødvendige investeringer. Etter Ofs syn har bedriftsorganiseringen i mange sykehus fått en for 

stor plass helt ned i pasientbehandlingen. Dette kan gi en rekket utilsiktede effekter. I denne 

sammenheng vil vi nevne vridningseffekter i valg av pasienter som prioriteres (scimming), 

triksing med DRG koder, eksempler på systematisk overbehandling, manglende ivaretakelse av 

utdanningshensyn, svekkede vilkår for faglighet og fagutvikling og mistrivsel blant ansatte. 

Etter Ofs syn vil helsearbeidere i størst grad motiveres av ledere som har et verdisyn forankret i 

sykehusenes pasientbehandling. Of viser i denne sammenheng til undersøkelser som viser at 

ledere nær pasientbehandlingen i liten grad vurderer dagens styringsstruktur som 

hensiktsmessig.  

 

Erfaringer med dagens styrer 

Sykehus er komplekse kompetansebedrifter med oppdrag og målsetning som avviker fra de 

fleste bedrifter i privat sektor. Godt styrearbeid forutsetter inngående kjennskap til 
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spesialisthelsetjenestens særegne virksomhet. Ensidig bedriftsøkonomisk tilnærming er uegnet 

grunnlag for å treffe avgjørelser om driften i disse komplekse virksomhetene. Etter Ofs syn er 

sykehusstyrene og styrene i de regionale helseforetakene i varierende grad i stand til å ivareta 

oppgavene på en god måte. Mange avgjørelser i styrearbeidet treffes på sviktende grunnlag. 

Styrenes sammensetning bidrar til at styrene ofte ikke er i stand til å kvalitetssikre og ettergå 

informasjonen vedtakene bygger på. Of mener at dagens styrer ikke fungerer tilstrekkelig godt.  

 

Of vil i denne sammenheng peke på problemene i hovedstadsområdet. Etter Ofs erfaring førte 

sviktende finansiering av nye Akershus Universitetssykehus til en rekke påfølgende 

feildisponeringer og feilbeslutninger i hovedstadsområdet. Administrasjon og styre i Helse Sør-

Øst valgte å forsøke å løse problemet ved å legge ned Aker sykehus, og overføre 

pasientbehandling til Ahus og øvrige lokalisasjoner i OUS. Løsningen skulle bidra til styrket 

finansiering av Ahus ved å tilføre større ramme. Løsningen har siden skapt store 

driftsproblemer ved begge sykehusene som fikk tilført aktivitet. Da HSØ oppdaget at nye Ahus 

ikke ville klare å håndtere forpliktelsene ved innflytting i nytt bygg burde dette vært 

kommunisert til departement og Stortinget av administrasjon og styret. Manglende 

styringsinformasjon har i denne sammenheng bidratt til store påfølgende problemer i 

pasientbehandlingen i hovedstadsområdet.  

 

Inndeling av spesialisthelsetjenesten 

Dagens inndeling i regionale helseforetak og underliggende helseforetak er etter Ofs syn ikke 

hensiktsmessig. Helse Sør-Øst omfatter nærmere 60 prosent av spesialisthelsetjenesten, og 

Oslo universitetssykehus er alene større enn både Helse-nord og Helse-midt. Etter Ofs syn 

bidrar dette til en ubalanse i dagens organisering. Departementet og ministeren er i for stor grad 

avhengige av en av helse-regionene, og innad i Helse Sør-Øst er Oslo universitetssykehus en så 

stor del av virksomheten av behovene i øvrige foretak nedprioriteres.  

 

Valg av modell 

Det fremkommer av innspillene over at Of ser svakheter ved dagens organisering av 

spesialisthelsetjenesten. Of har derfor igangsatt et arbeid med siktemål å fremstille alternative 

organisasjonsformer, herunder forvaltningsorganisering. Gjennomgående 

forvaltningsorganisering faller imidlertid utenfor Kvinnsland-utvalgets mandat, og omtales 

derfor ikke som et løsningsforslag her.  

 

Innen rammen av mandatet mener Of at ny organisering må ivareta følgende hensyn;  

-sikre god pasientbehandling, ledelse og effektiv ressursutnyttelse i tjenesten 

-sikre godt arbeidsmiljø i sykehusene 

-sikre god samhandling med kommuner, fastleger og øvrig lokalsamfunn 

 

Etter Ofs oppfatning er stedlig sykehusledelse avgjørende for å nå målsetningene over, og Of 

vil anbefale at en ny organisering av tjenesten ivaretar stedlig ledelse. I praksis innebærer dette 

at sykehusene organiseres som selvstendige enheter/ sykehus. Etter Ofs syn og erfaring vil en 

slik organisering ikke vanskeliggjøre, men snarere kunne bidra til god fordeling av 

arbeidsoppgaver mellom sykehusene, gitt at styringsnivået over påser og legger til rette for 

gode prosesser mellom likeverdige parter.  

 

-ivareta hensynet til regional koordinering.  

Etter Ofs syn bør den regionale koordinering av tjenestene baseres på kjennskap til lokale 

forhold. Utfordringsbildet varierer sterkt mellom tett befolkede områder og landet forøvrig. 

Erfaringene med de regionale helseforetakene er bedre i øvrige landsdeler enn på Østlandet. 



c:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\moi7wzlf\ref20160202-godkjent.doc 5 

Etter Ofs syn bør altså regional koordinering ivaretas uavhengig om utvalget innstiller på 

direktorats-organisering, ett nasjonalt helseforetak, eller en modell med færre helseforetak 

direkte underlagt departementet.  

 

-sikre en effektiv styringslinje og nødvendige styringssignaler 

Etter Ofs erfaring gir dagens organisering i mange enheter for lange styringslinjer. Dette gjelder 

både fra behandlingsenheten til det koordinerende nivået (nivå 1), og mellom sykehusene og 

departementet. Of ser det ikke som hensiktsmessig å ha to nivå med tilhørende styrer innen en 

foretaksorganisering. Etter Ofs syn bidrar organiseringen i liten grad til å sikre gode 

beslutningsprosesser, og kan bidra til at styringsinformasjon ikke når frem til ansvarlig politisk 

nivå. Of vil anbefale at utvalget også vurdere om dagens styresammensetning er 

hensiktsmessig. Of vil anbefale at dagens praksis med styrerepresentanter som sitter i 

toppledelsen i helseforetak eller Regionale helseforetak avvikles. Of vil videre anbefale at 

styrene også bør ha representanter fra lokal-politisk nivå, og fra primærhelsetjenesten.  

 

-tydeliggjøre skille mellom bedriftsøkonomisk styre og den daglige organisering av 

pasientbehandlingen 

Of ser at bedriftsøkonomiske prinsipper kan medvirke til hensiktsmessige disposisjoner på 

overordnet nivå i spesialisthelsetjenesten. Etter Ofs erfaring bør imidlertid organisering av 

pasientbehandlingen skje forankret i et verdisyn med utgangspunkt i virksomhetens egenart. 

Etter Ofs syn står en slik organisering ikke i motsetning til hensynet til gode 

prioriteringsbeslutninger og god drift. En tydeligere forankring av sykehus-ledelsen direkte i 

pasientbehandlingen vil etter Ofs syn være hensiktsmessig både av med hensyn på drift og 

vilkår for fagutvikling. Sykehusledelsen kan etter Ofs syn egne en større del av tiden til drift og 

koordinering i sykehusene. Strategiske beslutninger og disposisjoner kan i en slik modell 

foretas på et overordnet nivå etter innspill fra sykehusene.  

 

-bidra til en hensiktsmessig størrelse og balanse mellom organisasjonsenhetene 

Of ser det ikke som hensiktsmessig at ett enkelt helseforetak er større enn hele helseregioner. 

Of ser det heller ikke som hensiktsmessig at HSØ organiserer mer enn halvdelen av tjenestene. 

Etter Of syn bør utvalget dele HSØ i flere enheter, og bidra til at OUS kan deles opp.  

 

-fristille enhetene i valg av arbeidsgivertilslutning 

Dagens lovgivning pålegger foretakene å bruke en felles arbeidsgiverrepresentant. I praksis 

setter dette Spekter i en monopolsituasjon gjennom lov. Etter Ofs syn har dette fungert dårlig, 

med for stor vektlegging av styring, og for lite vekt lagt på samarbeidsløsninger. Etter Ofs syn 

bør utvalget vurdere å anbefale at de nye enhetene fristilles i valg av arbeidsgiverrepresentant 

på linje med arbeidslivet forøvrig, og at arbeidsgivermonopolet i sektoren avvikles.  

 

Sak 149/15-16  Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for 

håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 22.12.2015.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter det overordnende målet for helsetjenesten som er å sikre alle tilstrekkelig og god 

tilgang til helsetjenester som er faglig forsvarlige og tilfredsstiller internasjonale standarder der 

slike finnes.  
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Legeforeningen har tidligere gitt grundige innspill til akuttutvalgets delrapport, og vi legger til 

grunn at disse innspill fremdeles er gjeldende på lik linje med Legeforeningens politikk når det 

gjelder legevakt. Of mener også at eventuelle innspill fra fastlegene må vektlegges, da de er en 

av de mest sentrale aktørene i den prehospitale tjenesten, spesielt i spørsmål angående 

legevakt. 

Befolkningen skal ha tilgang til nødvendige helsetjenester uansett hvor i landet de bor og 

innenfor en akseptabel og forutsigbar ramme. Of ser også et behov for bedre tilgang til 

tolketjenester for å sikre en best mulig totalvurdering og likeverdig behandling av pasientene. 

Of stiller seg bak utsagnet om at god akuttmedisin og en godt fungerende akuttmedisinsk kjede 

kan redde liv og forebygge senskader, og at kvalitet og nærhet til akuttfunksjonene er viktig når 

det haster. I denne forbindelse støtter Of utvalgets forslag angående kvalitet og 

pasientsikkerhet, og at et velfungerende IKT-system er sentralt for å oppnå nettopp dette. 

Pasienter og brukere skal oppleve at de blir ivaretatt, sett og hørt. Dette mener Of må 

vektlegges, også i debatter angående den akuttmedisinske kjeden inkludert akuttmottakene i de 

lokale helseforetakene, hvor pasienten skal møte akuttmedisinske team bestående av 

indremedisin, kirurgi, anestesi samt tilhørende laboratoriefag. Det er beskrevet i aktuelle NOU, 

at et brudd i den akuttmedisinske kjeden ikke vil kunne kompenseres selv ved optimal 

funksjon av de andre leddene. Of mener at det å fjerne det akuttkirurgiske tilbudet ved enkelte 

lokalsykehus er å anse som et brudd, og at beslutningsmyndighetene må ta dette med i 

betraktning før vedtak fattes. 

Når det gjelder akuttilbudet innenfor psykiatri og rus støtter Of blant annet innspillene til 

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin samt Norsk psykiatrisk forening. Vi mener det 

er viktig å lytte til fagfolk med spesialkompetanse innen feltet, noe som blant annet også 

gjelder for kapitelet om hjerneslag. 

En godt fungerende og kompetent AMK-sentral er svært viktig for å sørge for at pasientene blir 

prioritert riktig, og at de får riktig hjelp til riktig tid. Tiltak ansees nødvendig. AMK kommer til 

å spille en enda viktigere rolle i årene som kommer, og i alle fall om det politiske Norge går 

inn for å legge ned det akuttkirurgiske tilbudet ved enkelte sykehus. AMK kommer da til å bli 

ansvarlig for at pasienter med spesifikke symptomer blir sendt til riktig sykehus og innenfor 

akseptabel responstid. Man må tilse at pasienten ikke blir utsatt for unødig påkjenning ved 

unødvendig lengre transport, på samme tid som at pasienten heller ikke må sendes til et 

lokalsykehus uten den ekspertisen som viste seg å være nødvendig for pasientens tilstand, da 

dette kan få alvorlige følger.  

Det er en betydelig utvikling innen ambulansetjenesten, hvor avansert akuttbehandling av 

pasienter startes opp prehospitalt. Utfra denne utvikling har man kommet frem til at det trengs 

økt kompetanse, og det legges opp til bachelornivå innen ambulansefaget. Of støtter at det 

legges til rette for kompetanseheving, men vi mener at det er bra at utvalget ikke legger opp til 

at det skal være en forutsetning for å få arbeide i ambulansetjenesten. Man kunne risikert å 

miste flere dyktige og uten tvil kompetente medarbeidere om det hadde vært kravet. 

Akuttutvalget legger vekt på at legenes bidrag inn i ambulansetjenesten er avgjørende for 
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kvaliteten og ikke minst utfallet av akutte hendelser, og at kostnadene ved en slik ordning bør 

være sekundært i forhold til sikkerheten for pasientene. Dette mener Of er et viktig poeng som 

bør følges opp ved dagens og fremtidig utvikling av ambulansetjenesten. Det at det i flere 

RHFer opprettes transport av pasienter i mindre høyteknologisk utstyrte biler, kan Of se vil 

kunne ha en gevinst uten at det nødvendigvis går utover pasienten. 

Akuttutvalget har også satt fokus på ledelse og organisering. Of mener det er en forutsetning at 

man har kompetente ledere på alle nivå, både i kommunehelsetjenesten samt i 

spesialisthelsetjenesten om man skal kunne gjennomføre endringer og samhandling på en god 

måte og oppnå kvalitet i helsetjenestene. Man bør tilstrebe klare retningslinjer for 

ansvarsfordeling mellom kommune og helseforetak, men man må sørge for at dette ikke fører 

til en kamp hvor man ender opp med pasienten som den tapende part.  

Økonomi. Utvalget har kommet frem til at flere av forslagene til forbedring i den prehospitale 

tjenesten ikke vil koste noe da årsaken er dårlig utnyttelse av eksisterende ressurser. Of kan 

selvsagt se at dette kan være sannhet i noen tilfeller, og at det er mulig å gjøre grep som fører 

til bedre helsetjeneste med samme ressursbruk. På samme tid viser det seg derimot at det 

faktisk ofte koster ekstra å gjennomføre endringer. Det at de til slutt kommer frem til at en del 

tiltak allikevel vil føre til en merkostnad, mener Of gir NOUen og utvalget mer troverdighet, 

selv om de på flere områder ikke kan redegjør for omfanget. Utvalget mener at foreslåtte tiltak 

samlet vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Of mener at det er dette som bør vektlegges når 

man diskuterer pasienters helse og tilgang til den akuttmedisinske kjeden. Samfunnsøkonomisk 

gevinst tolker vi som et tegn på at pasienten har fått riktig hjelp til riktig tid, og det er først og 

fremst da man har nådd målet om en bedre akuttmedisinsk kjede og en helhetlig helsetjeneste 

for befolkningen. 

Sak 150/15-16  Høring – Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved 

elektronisk samhandling.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 21.1.2016. 

 

Of avgir ingen uttalelse i saken.  

 

Sak 151/15-16  Høring – landsstyresak – opprettelse av kompetanseområde i 

smertemedisin. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 26.1.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken. 

 

Of støtter forslaget om opprettelse av eget kompetanseområde i smertemedisin. 

  

Det er viktig at fagområder som kan dekkes av flere spesialiteter oppretter en felles plattform 

for faglig utvikling og kompetansekrav. Det ser ut som utvalget har gjort en grundig evaluering 

av hvilke kurs og kompetanse som kreves. 

 

Of støtter derfor forslaget som det er fremsatt om eget kompetanseområdet i smertemedisin. 
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Sak 152/15-15  Kravsinvitasjon – Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i 

Staten 2016. 

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 18.12.2015.  

 

Of har få medlemmer i det statlige tariffområdet. Of har derfor i tidligere oppgjør i stor grad  

støttet kravene fremmet av LVS, dog slik at kravet for Ofs del innrettes primært mot  

legespesialister i staten.  

 

Sekretariatet har vært i kontakt med LVS' sekretariat, som opplyste at krav til hovedoppgjøret i  

staten skal diskuteres på LVS styremøte 4.2.16.  

 

Sekretariatet utarbeider utkast til krav som diskuteres på e-post etter å ha fått innspill fra LVS  

sekretariat i etterkant av LVSs styremøte. 

 

Sak 153/15-16  Kravsinvitasjon – Invitasjon til å fremme krav til hovedoppgjøret i 

Spekter helse 2016.  

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 6.1.2016.  

 

Styret diskuterte potensielle tema og krav til årets hovedoppgjør i Spekter. Endelig krav 

utarbeides etter å ha mottatt tariffkursets innspill. Styret sluttbehandler saken pr. e-post. 

  

 

Sak 154/15-16  Quest-back-undersøkelse til allmennlegene.  

 

Det er gjennomført en kort undersøkelse / temperaturmåler.  

Jon Helle og Christian Grimsgaard har sett foreløpig på resultatene.  

 

Lefo har vært kontaktet av Christian Grimsgaard.  

Styret vedtok at det publiseres noe kort i Overlegen 1-2016. AF som har vært med på å 

forberede undersøkelsen, tas med på råd. 

Det ble vedtatt å gjennomgå resultatene nærmere og publisere noe mer i Overlegen 2-2016 der 

tema også skal være om samhandlingsreformen.   

 

Sak 155/15-16  Medbestemmelsesbarometeret. 

 

Det forelå til behandling mail videresendt fra Christian Grimsgaard med vedlegg. 

Christian Grimsgaard orienterte kort om saken. Styret diskuterte saken uten konklusjon.  

 

Sak 154/15-16  Eventuelt. 

  

Det ble fordelt høringssaker til neste styremøte.  

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

 -  Ingen saker i perioden.  

 

16.2.2016 / Lene Brandt Knutsen / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 




