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Intern høring - veileder for tillitsvalgte om seksuell trakassering 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen 22. mars 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 11. april og deretter per e-post. 

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 

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. 
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- 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").      

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 




