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        Godkjent 17.11.2016. 
 

Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening 

torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, 

Roma. 

 
Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Anne-Karin 

Rime, Turid J. Thune, Kjetil A.H. Karlsen, Janne K. Bethuelsen og 

Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland og Edith Stenberg. 

 

Forfall:  Redaktør Arild Egge og Lene Brandt Knutsen (sekretariatet). 

 

        

Sak 36/16-17  Referat fra styremøte 17. oktober 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 37/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

- Tema for nr. 4: Foreløpig tema – teknologi i sykehus. Frist 1.11.2016. 

- Tema for nr. 1-2017: Arbeidslivets psykologi ? 

- Tema for nr. 2-2017: Helsepolitikk ? 

 

- Utgivelsesplan 2017:  

Styret vedtok samme utgivelsesplan som i 2016 bortsett fra nr. 2 der trykkefristen utsettes til 

etter landsstyremøtet 2017.  

 

Det er utsendt en leserundersøkelse – quest-back - til alle Ofs medlemmer .  

 

 

Sak 38/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Sekretariatsleder informerte om at advokat i JA-avdelingen, Jørgen Hiim Stålhane, blir juridisk 

rådgiver i Of i Lene Brandt Knutsens svangerskapspermisjon. Arbeidsfordelingen mellom 

juristene vil bli diskutert på et senere tidspunkt. 

 

Sak 39/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det har ikke vært møte siden forrige styremøte.  

 

Sak 40/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 



c:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\dxgqe5i4\ref20161026-28-godkjent.doc 2 

Det ble diskutert avisoppslag i dagens VG (27.10.) der Jon Helle har et innlegg.  

Det kommer også et innlegg i Dagens Medisin. 

Det lages i etterkant av streiken en plan for informasjonsmøter rundt omkring på sykehusene 

med besøk av president, Of-leder, Ylf-leder og andre fra Akademikerne.  

Jon Helle reiser på allmøte til St. Olav og til Bodø neste uke.   

 

Sak 41/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret ble oppdatert på forhandlingssituasjonen i Virke der stridstemaet er pensjon. Mekling er 

berammet til 17. og 18. november. 

 

Styret diskuterte situasjonen etter at arbeidsministeren grep inn med tvungen lønnsnemnd for 

streiken i helseforetakene. 

 

Styret vedtok å innkalle Ofs landsrådsrepresentanter til ekstraordinært landsrådsmøte torsdag 8. 

desember 2016, Gardermoen. 

 

Sak 42/16-17  Status lederutvalg / miniseminar / lederstipend. 

 

Sekretariatet orienterte om påmeldte til miniseminaret 16.11.2016. 

Styret ønsker at det igangsettes arbeid med å arrangere 2 miniseminarer 1. halvår 2017.  

 

Sak 43/16-17  Tilbud til legeledere. 

 

Saken ble utsatt til neste møte.  

 

Sak 44/16-17  RHF/Kvinnslandutvalget.  

 

Rapporten fra utvalget kommer 1.12.2016.  Styret diskuterte potensielle veivalg.  

 

Sak 45/16-17  Foretaksmodellen – veien videre - landsstyresak. 

 

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

 

Christian Grimsgaard skriver et notat i saken som legges fram for ekstraordinært 

landsrådsmøte i desember 2016.  

 

Sak 46/16-17  Tariff-kurs 2017.  

 

Kjetil Karlsen la fram forslag til foreløpig program. Kjetil Karlsen og Jan Eikeland ble bedt om 

å arbeide videre med programmet. 

 

Sak 47/16-17  Vårkurs 2017.  

 

Albert Bolstad orienterte styret om foreløpig program etter møter i kurskomitéen.  

 

Sak 48/16-17  Opplæring av konsern-tillitsvalgte / ansatte representanter etc.  

 

Det ble 18.10.2016 oversendt mail fra Ofs leder til generalsekretær i saken.  
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Jon Helle oppdaterte styret i saken.  

 

Styret ønsket å sende en mail til JA-avdelingen, Dnlf, med en anmodning fra Ofs styre om at 

det fk. seminaret for ansatte-representanter /KTV også inviterer til en erfaringsoverføring fra 

avtroppende til påtroppende representanter, jfr. tidligere brev fra Of i saken.  

 

Sak 49/16-17  Nordöl / AEMH-møtet 2017.  

 

AEMH-møtet er blitt flyttet til 4. – 6. mai 2017. Norge deltar i Luxembourg. 

 

Nordöl-møtet flyttes til 20. – 23. april 2017, Longyearbyen, Svalbard, for å unngå 

møtekollisjon med AEMH. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard er invitert av Sveriges Läkarförbund til å informere om  

streiken og fastlegeordningen 24.-25.11. 2016. 

 

Sak 50/16-17  Høring – Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny 

opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide 

rusmiddelavhengige. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 19.10.16.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

For å kunne beskytte barn mot ulike former for omsorgssvikt og overgrep, samt for å kunne 

hjelpe barn med alvorlige atferdsvansker, er barneverntjenesten helt avhengig av at det meldes 

fra til den kommunale barneverntjenesten. Departementet skriver at det fra flere hold har blitt 

gitt uttrykk for et ønske om lovbestemmelser som kan gjøre det enklere å forholde seg til 

opplysningsplikten. Hovedformålet med disse forslagene er ifølge departementet å klargjøre og 

forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de som er omfattet av plikten i størst 

mulig grad kan være trygge på hvilket ansvar plikten innebærer. Departementet ser også behov 

for å tydeliggjøre forskjellen mellom opplysningsplikt av eget initiativ (meldeplikt) og 

opplysningsplikt ved pålegg. 

 

Styret i Of har behandlet høringsnotatet. Of setter pris på at opplysningsplikten drøftes i en 

større sammenheng der taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, og hensynene bak 

inngår. For å hindre at taushetsbelagte opplysninger blir formidlet i et større omfang enn 

nødvendig, har både den som pålegger og den som blir pålagt å gi opplysninger, et ansvar for å 

unngå at taushetsbelagt informasjon blir videreformidlet i et større omfang en nødvendig. Det 

presiseres i høringsnotatet at barneverntjenesten for eksempel ikke kan kreve å få utlevert en 

fullstendig pasientjournal fra en lege. Disse hensyn drøftes grundig i høringsnotatet, men 

presiseres ikke i selve lovteksten. Of mener det i lovteksten bør presiseres at det kun er 

opplysninger i legejournalen som er av betydning for selve saken som kan videreformidles. Det 

organet som gir pålegg om utlevering av opplysninger må derfor konkretisere hvilke 

opplysninger som skal gis i det enkelte tilfelle. 
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Sak 51/16-17  Etter streiken – evaluering 

 

Styret diskuterte gjennomføringen av streiken. Det gjennomgående inntrykket er at streiken var 

godt planlagt og vel gjennomført, og det ble særlig framhevet den sterke støtten som 

streikegrunnlaget fikk hos andre fagforeninger. 

 

Sak 52/16-17  Samarbeid Of – Ylf. 

 

Styret diskuterte samarbeidet. Foreningene har akkurat støttet hverandre i streik Det planlegges 

felles vårkurs. Det er en utveksling av stoff mellom Yngreleger.no og Overlegen.  

 

Sak 53/16-17  Mediatrening – mediestrategi. 

 

Styret diskuterte bruk av Overlegen, hjemmesiden, facebook, video og andre digitale 

muligheter.  Styret diskuterte også ulike og positive medieerfaringer under streiken. 

Det er behov for medietrening for styremedlemmer og foretakstillitsvalgte. Ulike modeller ble 

diskutert. 

 

Legeforeningen har et stort arbeid på gang for å utvikle "Nye legeforeningen.no". En 

medierådgiver er under tilsetting i Legeforeningens sekretariat med støtte fra Of. 

Leder og sekretariat ser på forskjellige løsninger i saken og kommer tilbake til styremøtet i 

desember med nye opplysninger. 

 

Sak 54/16-17  Valg 2017.  

 

Styret hadde en intern diskusjon vedr.  valgene i alle ledd både i Of og Dnlf i 2017.  

Jfr. også styresak 271/15-17 – 7.6.2016 

   

Sak 55/16-17  Ny PAP for 2017-2018. 

 

Styret gjennomgikk vedtatt og gjeldende arbeidsprogram for 2015-2017.  

Styret diskuterte ny plan for å lage ny PAP for 2017-2018.  

Styret ønsker å fremme en forkortet versjon for Landsrådet i 2017 og arbeidet med dette 

igangsettes. 

 

Sak 56/16-17  Status fokusområdene.  

 

Styret gjennomgikk egne fokusområder.  

 

Sak 57/16-17  Mulig forskningsprosjekt via LEFO.  

 

Saken ble utsatt.  

 

Sak 58/16-17  Evaluering av styrets arbeid i perioden / arbeidsform etc.  

 

Styret gjennomførte en intern evaluering av styrearbeidet så langt i perioden (uten sekretariatet 

til stede)   
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Sak 59/16-17  Ofs policydokumenter.  

 

Styret gjennomgikk dokumentene. 

Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Anne-Karin Rime, Albert Bolstad og Jan 

Eikeland (sekretariatet). Eikeland er ansvarlig for å innkalle til møter i gruppen. 

 

Policydokumentene må revideres og forslag fremmes for landsrådsmøtet i april 2017.  

 

Navn for oppdatering av medisinsk-faglige rådgivere meldes inn til sekretariatet av alle 

styremedlemmene snarest mulig.  

 

Styret diskuterte også mulige andre policydokumenter, forslag diskuteres i styremøtet i 

desember.  

 

https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Policynotat/infohefte-

policydokument-om-organisasjon-og-ledelse/  

 

https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Policynotat/infohefte-sykehus-

trenger-leger-som-ledere/  

 

Sak 60/16-17  Eventuelt. 

 

a) Mulig omorganisering av Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter, klima og 

global helse. 

Saken ble luftet i styret, og styret mener at utvalget bør opprettholdes da en nedleggelse vil 

kunne sende uheldig signal om nedprioritering av arbeidet. 

 

b) Spesialistutdanningen – sentralstyresak. 

Styret diskuterte saken etter at Legeforeningen har levert høringsuttalelser vedrørende 

spesialistutdanning. Styret er bekymret for framtidig kvalitet i spesialistutdanningen og 

Legeforeningens formelle og reelle rolle i framtidens ordning. 

 

c) Regnskapsrapport for 3. kvartal 2016.  

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning. 

 

d) Ekstrakontingent – streikebidrag.  

Det vil fra Dnlf bli utsendt krav om ekstrakontingent til alle medlemmer.  

 

e) Vedr. representasjon i fondsutvalgene for Legeforeningens Utdanningsfond II og III i 

perioden 2017 – 2020.  

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 28.10.2016.  

 

Styret ønsker å oppnevne til Dnlfs utdanningsfond III:  

Siri Tau Ursin, Sykehuset Stavanger (gjenoppnevning), med Anne-Karin Rime, Sykehuset 

Østfold Kalnes som vararepresentant (ny).  

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

 

https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Policynotat/infohefte-policydokument-om-organisasjon-og-ledelse/
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Policynotat/infohefte-policydokument-om-organisasjon-og-ledelse/
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Policynotat/infohefte-sykehus-trenger-leger-som-ledere/
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/OF-mener/Policynotat/infohefte-sykehus-trenger-leger-som-ledere/
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Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

- Ingen i perioden. 

 

Orienteringssak: 

- Årsmøtefastsatt kontingent for 2017.  

Det er mottatt mail-brev fra Legeforeningen datert 19.10.2016. 

Of har i sitt budsjett-vedtak fra landsrådsmøtet 13.4.2016 vedtatt å ikke innkreve 

tilleggskontingent for 2017.  

 

 

15.11.2016 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 




