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        Godkjent 6.2.2019. 

 

Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 16. januar 
2019,  kl. 16.00 -20.00 og torsdag 17. januar 2019, kl. 09.00 – 
17.00 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

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

Karlsen, Ståle Clementsen og Arild Egge (redaktør). 

 

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

 

 

 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Legenes hus – ombygging.  

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

• Trakassering i helsevesenet 

• Kontorproblematikk 

• Tilbud om forhandlingskurs.  

• Psykiater-dekningen i Norge. 

 

 
Vedtakssaker: 
 

Sak 81/18-19   Referat fra styremøte 14.12.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

 

Sak 82/18-19   Bladet "Overlegen" 

Styret diskuterte ulike temaer og mulige artikler til de kommende 

numrene. 

 

 Sak 83/18-19  Tariff-kurs 2019 

Ulla Dorte Mathisen og Janne K. Bethuelsen  i programkomiteen 

orienterte om arbeidet med programmet. Styret ga sin tilslutning til de 

foreslåtte programpostene. 
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Sak 84/18-19  Vårkurs 2019  

Geir Arne Sunde og Anne-Karin Rime orienterte fra arbeidet til den 

felles programkomiteen mellom Of og Ylf. 

 

Sak 85/18-19  Nordöl-møtet 2019. 

Nordöl-møtet 2019 arrangeres i Finland 2. - 4. mai 2019.  

Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard og Edith Stenberg representerer Overlegeforeningen på 

møtet.  

 

Styret foreslår følgende temaer til møtet: GDPR, outsourcing av 

sykehustjenester, utvikling av helsetjenesten, nordisk beredskap.  

Dette i tillegg til den vanlige posten "Hva har hendt siden sist?" 

 

 

Sak 86/18-19  AEMH-møtet i Oslo 2019     

Jon Helle, Janne K. Bethuelsen og Ulla Dorte Mathisen representerer 

Norge på møtet. I tillegg deltar Edith Stenberg fra sekretariatet.  

 

Anne-Karin Rime og Geir Arne Sunde kommer med tilbakemelding 

senere om de ønsker å delta på enkelte deler av møtet. 

 

Sak 87/18-19  Årsmeldingen 2018.  

   Innspill til årsmeldingen del 2 ble diskutert.  

Styret vedtok at alle gjennomgår forslaget og sender inn øvrige innspill/ 

kommentarer til utkastet i løpet av uke 4.   

 

Sak 88/18-19   Praktisering av vernebestemmelsene i A2. 

Jfr. tidligere sak 226/17-18 og 9/18-19. 

Diskusjon om hvor vi vil med dispensasjonen i arbeidsmiljølovens 

arbeidstidsbestemmelser og unntak fra unntakene i avtalen mellom 

Spekter og Legeforeningen. 

 

Styret vedtok å ta saken opp til diskusjon under tariff-kurset.  

 

Sak 89/18-19  Valg 2019 

Styret diskuterte situasjonen i forkant av vårens ulike valg i 

Legeforeningen. 

 

 

Sak 90/18-19   Tilbud om medietrening for styret / tillitsvalgte. 

Styret ønsker at det avvikles et kurs i medietrening for 

foretakstillitsvalgte i løpet av våren. Edith Stenberg følger opp. 

 

 

Sak 91/18-19   Legeforeningens medlemskartotek og yrkestilhørighet 

Styret har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra sekretariatet angående 

oppfølgingen av arbeidet med å sørge for at medlemskartoteket er 

korrekt ført. Styret forventer at dette arbeidet ferdigstilles i løpet av kort 

tid. 
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Sak 92/18-19   Frikjøpsordninger for Of-styret.  

   Styret diskuterte forskjellige sider av frikjøpsordninger. 

    

Sak 93/18-19   Sekretariatsbistand til yrkesforeningene. 

   

   Jfr. forrige styremøte.  

   Innleveringsfristen for tilbakemelding er fra sentralt hold utsatt til 28.2.  

   Arbeidsgruppen skal ha møte 26.4.2019.  

 

Sak 94/18-19  Høring – Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Of har ikke gjort noen fullstendig gjennomgang og vurdering av denne høringssaken. Mye av 

dette er tungt juridisk fagstoff og vanskelige juridiske avveiinger som Of ikke har gått dypere 

inn i. Vi har derfor begrenset innspillene til følgende: 

 

Of støtter at behandling av pasientopplysninger i medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i 

forskrift. Dette vil være til hjelp for forskere, leger og ledelse som drifter medisinske 

kvalitetsregistre. Of støtter at pasientopplysninger i medisinske registre kan registreres uten 

eksplisitt samtykke fra pasient slik det er i våre naboland. Innhenting av eksplisitt samtykke vil 

være svært arbeidskrevende samt kunne svekke datakvaliteten i registrene vesentlig.  

 

I høringen drøftes muligheten for en reservasjonsrett for pasientene. Dette vil etter Ofs syn 

være mindre problematisk enn eksplisitt samtykke, men Of er svært usikker på om dette er 

riktig vei å gå. Dette da Of antar at både samtykke og reservasjonsmulighet potensielt vil 

forringe kvaliteten på registrene. Samtidig mener Of at pasientene bør ha en mulighet for å 

nekte registrering, men uten at vi har funnet innretningen på dette.  

 

I høringen drøftes meldeplikt til medisinske kvalitetsregistre for helsepersonell og 

institusjoner. Of mener det ikke skal være meldeplikt for helsepersonell til medisinske 

kvalitetsregistre med unntak av registre som allerede er regulert i lov (f.eks. kreftregistret og 

medisinsk fødselsregister). Derimot kan det være hensiktsmessig å innføre meldeplikt for 

institusjoner (f.eks. sykehus). Helsepersonellets registreringsarbeid vil dermed være enn 

oppgave som arbeidsgiver kan pålegge innenfor styringsretten.  

 

I forskriften foreslås det at medisinske kvalitetsregistre skal styres av fagråd. Dette støttes, men 

det er viktig at fagrådene er representativt sammensatt og har bred forankring i fagmiljøene. 

 

Sak 95/18-19 (alle) Høring – Landsstyremøtet 2019 – Planlegging av helsepolitisk 

debatt, aktuelle saker m.m. 

 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) støtter at samhandling er tema til helsepolitisk debatt på 
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landsstyremøtet i 2019. 

 

Når det gjelder det som i høringsbrevet er angitt "Til sak 9 Aktuelle saker på 

Landsstyremøtet", har vi noen innspill. 

 

Ad pkt 9.1 Satsing på rus og psykiatri 

Det fremstår noe uklart for styret hvordan man ser for seg innretningen på dette tema. 

Overlegeforeningen mener temaet bør spisses og konkretiseres. Området rus og psykiatri 

fremstår for bredt til å få en god debatt. 

 

Overlegeforeningens innspill er derfor at temaet avgrenses og konkretiseres, for eksempel slik 

at man fokuserer avgrensede problemstillinger, f.eks. innenfor de aktuelle områdene barne- og 

ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Innen barne- og 

ungdomspsykiatri er det etter Overlegeforeningens syn hensiktsmessig å fokusere på det som 

fremstår som mest utfordrende, f.eks. legerollen, og rekruttering til faget. I så fall kan det være 

et forslag å invitere Elisabeth Arntzen i HSØ til å innlede om prosjektet Ny modell for 

spesialistutdanning for leger, gjerne med fokus på hvordan sikre riktig og tilstrekkelig antall 

spesialister innen voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus- og 

avhengighetsmedisin. Overlegeforeningen er videre av den oppfatningen at det er viktig med 

en balansert debatt, slik at man bør sikre debattdeltakere fra private tjenesteytere, fra 

myndighetene, fra arbeidsgiversiden og fra arbeidstakersiden. Muligens også ivareta 

brukerperspektivet.  

 

Ad pkt 9.2 Arbeidsmarkedet for unge leger – LIS1 

Overlegeforeningen støtter forslaget om å sette tema opp på Landsstyremøtet, men også her 

ber Overlegeforeningen om at debatten sikres synspunkter fra "alle" sider. For at det skal bli en 

konstruktiv debatt om eventuelle løsninger på utfordringen unge leger møter for å komme inn 

på dagens arbeidsmarked, er det etter Overlegeforeningens vurdering viktig at det inviteres 

eksterne aktører. Minimum bør representanter fra ansatte, eiere og politikere inviteres.  

 

Innspill til aktuelt tema 

Overlegeforeningen vil også spille inn et nytt tema i tillegg til de foreslåtte sakene til aktuelle 

saker, nemlig "Kunstig intelligens og persontilpasset medisin. Hvordan vil kunstig intelligens 

påvirke legerollen fremover?"   

 

Sak 96/18-19 Høring – Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – 

"Legenes forening for helseteknologi og innovasjon". 

 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Styret mener at det er svært viktig at Legeforeningen i større grad enn i dag, engasjerer seg i 

spørsmål som omfatter helseteknologi og innovasjon, og vi synes det er positivt at leger nå har 

samlet seg for å få et økt fokus på området.  

 

Når det er sagt, fremstår det for oss litt uklart, hvor grensen mellom det allerede etablerte IT-

utvalget og en eventuell ny spesialforening for helseteknologi og innovasjon skal gå. 

Overlegeforeningen mener at dette bør avklares før endelig vedtak fattes.  
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Spesielt stiller Of spørsmål ved at spesialforeningen legger opp til å opptre og uttale seg 

eksternt i saker som vedrører faglige spørsmål innenfor foreningens interesseområde. Dette vil 

etter Ofs syn i større grad enn i eksisterende spesialforeninger, medføre et betydelig behov for 

styrets og andre medlemmers rolleforståelse, som også sentralstyret har sett.  

 

Det er en kjent sak at flere av de sentrale medlemmene har personlig økonomisk interesse 

innen helseteknologi i dag. Overlegeforeningen forventer derfor at «Den norske legeforening» 

ikke benyttes i promosjon for egen økonomisk vinning, men at det er faget som sådan som er 

fokuset både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Of mener dette bør fremgå skriftlig 

som en gjensidig forståelse mellom hovedforeningen og spesialforeningen, og det bør også 

komme klart frem i spesialforeningens egne retningslinjer. Legeforeningen bør videre ha 

sanksjonsmuligheter om dette ikke overholdes. 

 

Om Legeforeningen beslutter å godkjenne den omtalte spesialforeningen bør i alle fall «Den 

norske lægeforening», endres til «Den norske legeforening» i deres vedtekter punkt 3.    

 

Oppsummert er Of positiv til at gode krefter samler seg, samtidig som Of anser det viktig at 

dette blir et tilskudd til Legeforeningens IT- Utvalg som støtter opp om Legeforeningens 

arbeid. Vi mener det må i så fall må bli et form for samarbeid med Legeforeningens IT- utvalg.  

 

 Sak 97/18-19  Høring – Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, 

tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. 

 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Høringen er omfattende, og Of har derfor hovedsakelig fokusert på de punkter sekretariatet 

løftet frem i sitt høringsbrev.   

 

Høringsnotatet pkt 2.3.1 Terminologisk endring  

For å få klarere frem at det ikke kreves at alle straffbarhetsvilkår må være oppfylt for at 

avvergingsplikten skal inntre, mener departementet at det kan være grunn til å erstatte vilkåret 

«straffbar handling» med «lovbrudd», se samlet forslag i punkt 2.3.5 nedenfor. Vilkåret 

«lovbrudd» benyttes som betegnelse på at noen objektivt sett opptrer i strid med en 

straffsanksjonert norm, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) punkt 4.2.2.1 side 66. Forslaget 

presiserer at man har plikt til å avverge handlinger som objektivt sett innebærer lovbrudd, selv 

om gjerningspersonen selv er utilregnelig eller ikke handler med nødvendig skyld. Of støtter 

dette og er enig i at det viktigste er å avverge lovbruddet, ikke å gjøre en vurdering av om 

straffbarhetsvilkårene er oppfylt.  

 

Høringsnotatet pkt 2.3.2.4 Tvangsekteskap 

Of støtter også en tydeliggjøring av avvergingsplikten ved tvangsekteskap. En avvergingsplikt 

vil kunne klargjøre at taushetsplikten ikke står i veien for anmeldelse for helse- og 

omsorgstjenesten. Av samme grunn støtter Of at det lovfestes en avvergingsplikt for inngåelse 

av ekteskap med barn under 16 år – også der ektefellene er omtrent jevnbyrdige i alder og 

utvikling.  

 

Høringsnotatet pkt 2.3.2.5 Seksuallovbrudd mv rettet mot barn mellom 14 og 16 år 

Departementet ber også om høringsinstansens syn på om seksuell omgang med barn mellom 
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14 og 16 år seksuell handling med barn under 16 år skal omfattes av avvergingsplikten. 

Høringsnotatet foreslår ikke avvergingsplikt i disse tilfellene og begrunnelsen for det er at 

avvergingsplikten bør være forbeholdt de groveste lovbruddene. Samtidig er departementet 

åpen for å vurdere om avvergingsplikten bør omfatte grov seksuell omgang med barn mellom 

14 og 16 år. Som departementet selv sier vil det her som regel være snakk om meget alvorlige 

krenkelser og fengselsstraff kan idømmes inntil 15 år.  

 

Etter Ofs syn kan det være grunn til å innføre avvergingsplikt også i tilfeller som dette, der 

aldersforskjellen mellom barnet og den som har seksuell omgang med barnet er stor. Typisk 

der en voksen har grov seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år.  

 

Høringsnotatet pkt 2.3.3 Avvergingsplikt ved prevensjonsveiledning overfor barn under 14 

eller under 16 år 

Departementet skriver i høringsnotatet at det vil kunne virke urimelig at helsepersonell skal 

plikte å kontakte politiet på grunn av seksuell omgang mellom en som er like under 14 år og en 

annen som nettopp har fylt 15 år eller er like under 15 år. En avvergingsplikt kan også 

vanskeliggjøre en god prevensjonsveiledning eller at unge oppsøker helsepersonell med tanke 

på dette. På den annen side bør tilfeller hvor det ikke er jevnbyrdighet i alder og utvikling, eller 

hvor det ellers er tale om utnyttelse, avverges.  

 

For å unnta fra avvergingsplikt tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år hvor de 

involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, kan det vurderes et nytt annet og tredje 

punktum i straffeloven § 196 annet ledd. Et slikt unntak vil primært være myntet på 

helsepersonell, men vil også gjelde for eksempel lærere og foreldre. Forslaget i nytt annet 

punktum tar sikte på tilfeller hvor straff kan falle bort eller settes under minstestraffen etter 

straffeloven § 308. Etter forslaget til nytt tredje punktum vil unntaket få anvendelse selv om 

lovbryteren ikke kan straffes, for eksempel fordi lovbryteren er under 15 år. I et slikt tilfelle vil 

ikke straffeloven § 308 få direkte anvendelse, men i utgangspunktet gjelder det likevel en 

avvergingsplikt som forslaget vil gjøre unntak fra. 

  

Straffeloven § 308 gir bare adgang til bortfall av straff ved relativt små aldersforskjeller. Det 

kan være vanskelig for helsepersonell og andre å være trygge på om vilkårene er oppfylt i 

grensetilfeller. Dersom det feilaktig legges til grunn at de involverte er «omtrent jevnbyrdige i 

alder og utvikling», vil dette være å regne som en rettsvillfarelse, jf. straffeloven § 26. Det vil 

si at den som unnlater å avverge på et slikt grunnlag, kan straffes for brudd på straffeloven § 

196 dersom antakelsen er uaktsom. Dermed vil i praksis kun de klare tilfellene av 

jevnbyrdighet i alder og utvikling falle utenfor avvergingsplikten etter forslaget her. Ved tvil 

om hvorvidt de involverte er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling», skal den seksuelle 

omgangen fortsatt avverges.  

 

Dersom et barn like under 14 år har seksuell omgang med en person som er nærmere to år 

eldre eller mer, bør handlingen som hovedregel avverges, selv etter forslaget her. Dersom 

barnet er yngre, kan det være grunn til å avverge også ved mindre aldersforskjeller. Selv om 

aldersforskjellen er liten, kan det gjelde en avvergingsplikt dersom det ikke er jevnbyrdighet i 

utvikling, eller dersom det er tale om utnytting eller styrkeforholdet mellom partene er ulikt av 

andre grunner, jf. punkt 2.2.3 over.  

I praksis vil unntaket kun ha betydning når barn under 14 år har seksuell omgang og kvalifisert 

seksuell handling med jevnaldrende (straffeloven § 299 bokstav a til c, jf. straffeloven § 308). 

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år omfattes ikke av avvergingsplikten.  
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Etter Ofs syn er det lite hensiktsmessig å innføre avvergingsplikt i slike tilfeller, men heller 

åpne for å varsle i de situasjoner helsepersonell skjønner at det er hensiktsmessig. 

Hovedbegrunnelsen for at Of ikke støtter forslaget om avvergingsplikt er en bekymring for 

risiko for økt ungdomsgraviditet hvis barn under 14 år unnlater å oppsøke helsepersonell av 

frykt for at helsepersonellet kontakter politiet.  

 

Høringsnotatet pkt 5.1.4 Trakassering av offentlige tjenestemenn på grunn av deres 

tjenesteutøvelse og 5.3.6 

Of støtter økt vern av offentlige tjenestemenn mot trakassering, trusler og vold.  

 

Helsepersonell er vernet mot forsøk på å påvirke yrkesutøvelsen ved trusler og vold i 

straffeloven § 265 (trusler) og § 286 (vold). I den grad det er uklart om også helsepersonell er 

vernet mot hets og trakassering blant annet på nett i samme omfang som offentlige 

tjenestemenn, bør det tydeliggjøres at også helsepersonellet skal ha samme vern som offentlige 

tjenestemenn. Of mener derfor at hvis ikke også leger er omfattet av begrepet "offentlige 

tjenestemenn" slik det defineres i forslag til ny § 155 (notatet pkt 5.3.8), bør leger og annet 

helsepersonell gis minimum samme vern.  

  

Sak 98/18-19  Eventuelt. 

 

a) Lederdag Oslo Summit 2019 – Ylf – Soria Moria. 

Styret samtykker i at helselederskolen 2.0 går videre og åpner for spesialister. 

 

b) Styremøte i april.  

Det ble vedtatt et ekstraordinært styremøte onsdag 10. april 2019.  

Oppstart kl. 11.00.  

Det vil bli invitert til en markering av Jon Helle 60 år samme ettermiddag.  

 

c) Samhandling.  

Det ble diskutert en finansiering i bunnen som pr. nå mangler.  

PKO-ordning e.l.  

 

d) Besøk til Finnmarkssykehusene.  

Planlagt reise 29. – 22. februar må flyttes.  

Kirkenes, Hammerfest og Alta – nytt forslag -  uke 12 – 20. -22. mars.  

Det avventes tilbakemelding fra de lokale tillitsvalgte.  

 

 

 

30.1.2019 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 

 

 




