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        Godkjent 9.5.2017. 

  

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 25. april 

2017 fra kl. 14.00-18.00, Scandic Park Sandefjord. 

 
Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid J. Thune, Janne K. Bethuelsen,  

Kjetil A.H. Karlsen, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen og Albert 

Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland, og Edith Stenberg. 

         

Forfall:  Redaktør Arild Egge. 

 

 

Sak 208/16-17  Referat fra styremøte 5. april 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 209/16-17  Of-informasjon. 

 

Saken ble utsatt. 

 

Sak 210/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Ulla Dorte Mathisen orienterte om nyhetssak fra UNN publisert i Nordlys.  

 

Janne K. Bethuelsen orienterte om sitt første møte som leder i Regionutvalg Vest. Neste møte 

er i oktober.  

 

Sak 211/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle / Christian Grimsgaard orienterte om aktuelt fra sentralstyret.  

 

Sak 212/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Helseminister Bent Høie har denne uken lagt fram forslag til den nye sykehusplanen.  

Odda og Narvik mister akutt-kirurgien. 

 

Sak 213/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Det har vært gjennomført et kurs 19.4.2017 for tillitsvalgte i Legeforeningen vedr. årets 

mellomoppgjør.  

Forhandlingene i frontfaget endte på 2,4%.  

 

Jan Eikeland informerte om stevning til Arbeidsretten i etterkant av Rikslønnsnemndas 

kjennelse. Saken kommer trolig til å bli behandlet i oktober/november.  
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Sak 214/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Ingen aktuelle saker i perioden. 

 

Sak 215/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Resolusjon – styring og ledelse – bedre SOL – hvordan flette dette sammen til en resolusjon.  

Styret vurderer om det lages en resolusjon fra landsrådets møte.  

 

Sak 216/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Kurskomitéen / sekretariatet oppdaterte styret med detaljer i saken.  

 

Sak 217/16-17  Landsrådsmøtet 26. april 2017.  

 

Styret gikk gjennom saklisten for ordinært landsrådsmøte.  

 

Styrets forslag til ny PAP fremlegges av nestleder Christian Grimsgaard. 

 

Tema for årsmøtet.  

- Åremålssstillinger – Innledning til diskusjon ved Jon Helle og Jan Eikeland 

- Bladet Overlegen – mediearbeid – innledning til ved Jon Helle og Arne Refsum.  

Styrets forslag til dirigent Arne Laudal Refsum. Han er forespurt og villig. 

 

Sak 218/16-17  Valg 2017.  

 

Det er valg i alle ledd både i Of og Dnlf i 2017.  

Det forelå til brev fra Dnlf datert 5.1. publisert på Min side. 

 

Frist for innsending av kandidater til sentralstyret er 25.4.2017. Vi har fått utsatt frist til etter 

landsrådsmøtet med å sende inn kandidater. 

 

Styret vedtar forslag til kandidater etter landsrådets møte.  

 

Sak 219/16-17  Høring – endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall  

abortnemnder).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.3.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Of har ved vurderingen av forslaget til endringer i abortforskriften valgt å legge stor vekt på 

hensynet til kvinnen samt det organisatoriske rundt nemndsarbeidet. 

 

Of anser det i utgangspunktet som en svakhet ved utredningsarbeidet at ekspertgruppen 

oppnevnt av Helsedirektoratet er sammensatt uten representasjon av brukere. Of mener 

brukerperspektivet i denne saken ville vært med på å styrke rapporten, og dermed gitt mer 
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tyngde til forslaget om å redusere antallet primærnemder. 

  

I høringsnotatet uttaler departementet at en reduksjon av antallet primærnemnder både vil 

kunne redusere kostnader, og heve kvaliteten på nemndsarbeidet. Samtidig vises det til at en 

reduksjon også vil kunne føre til lengre reisevei for kvinnene som ønsker å delta under 

behandlingen av søknaden. I den forbindelse er det tenkt at det skal legges til rette for bruk av 

videokonferanse, slik at kvinnene skal kunne velge om de ønsker å reise eller delta via video.  

 

Of er skeptisk til en slik ordning, da vi mener videokonferanse ikke egner seg for denne type 

saksbehandling. Videre er Of bekymret for at kvinnene kan oppleve å føle seg presset til å 

takke ja til videokonferanse dersom kostnadene for reisen blir belastet det lokale 

helseforetaket. Når det gjelder kvinnene som velger å reise, er det også uklart om de skal 

kunne ta med seg pårørende de trenger og samtidig få dekket deres reisekostnader. Her vil hver 

enkelt kvinne ha ulike ønsker og behov. Ettersom dette er kvinner i en svært sårbar posisjon, 

mener Of det derfor bør åpnes for at primærnemndene i gitte situasjoner reiser til kvinnen, slik 

at hun under nemndsbehandlingen befinner seg i trygge og kjente omgivelser. 

 

Of vil for øvrig påpeke at nemndene til dags dato har vært organisert på en slik måte at utfallet 

av kvinnens søknad, om den er nær grensen, kan være avhengig av om en tilfeldig ferieperiode 

inntreffer. Dette mener Of ikke må forekomme. System må ta høyde for at 

nemndsmedlemmene kan komme sammen på kort varsel, uavhengig av røde dager i 

kalenderen. 

 

Oppsummert er Of i utgangspunktet positiv til tiltak som har til formål å sikre bedre kvalitet på 

arbeidet til abortnemndene. I denne saken mener likevel Of at en reduksjon av antallet 

primærnemnder ikke er veien å gå. Etter vår oppfatning er det helseforetakenes villighet til å 

satse på og tilrettelegge for arbeidet i nemndene som er den største utfordringen. Først når slik 

satsing og tilrettelegging er på plass kan man ta stilling til om også en reduksjon av antallet 

primærnemnder vil være hensiktsmessig med tanke på å heve kvaliteten på 

nemndsbehandlingen.  

 

Sak 220/16-17 Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 

Tjenestetyper 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 7.4.2017.  

 

Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken. 

 

Sak 221/16-17  Nordöl-møte 20. – 23. april 2017.  

 

Det ble informert om årets Nordöl-møte som denne gangen ble avholdt med Norge som 

vertskap i Longyearbyen.  

 

Streiken i Norge, spesialistutdanningen, sykehusøkonomi, deltakelse i AEMH ble bl.a. 

diskutert. Samt viktige saker fra de øvrige nordiske landene, bl.a. pasientansvarlig lege.  

 

Det ble vedtatt å lage en resolusjon i etterkant av møtet. Ansvarlige for å utarbeide forslag ble 

Anja Mitchell, Danmark, Elin Karlsson, Sverige, med støtte fra Christian Grimsgaard, Norge.   
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Sak 222/16-17  Landsrådsmøte etc. i forkant av Dnlfs landsstyremøte i Ålesund.  

 

Innkalling til Ofs formøter etc. i Ålesund er sendt 27.2.2017. 

 

Til disse møtene inviteres også øvrige medlemmer av Of som deltar på arrangementet via 

andre kanaler.  

Saker som foreslås behandlet er foreløpig: 

 

Resolusjon  

Valg  

Planlegging av presentasjon av kandidater. 

Aktuelle høringssaker. 

 

Sak 223/16-17  Ofs arbeidsmøte august 2017.  

 

Sekretariatet la fram forslag til diskusjon.  

Styrets valg ble Nice, evt. Wien.  

Det ble diskutert alternative flyruter med mulighet for hjemreise på lørdag.  

 

Sak 224/16-17  Eventuelt. 

 

- Bokprosjekt – statlig økonomistyring og tillitsvalgtes medvirkning.  

Forfatter ønsker innspill fra en tillitsvalgt som kan intervjues til dette prosjektet.  

 

Styret foreslår evt. Aasmund Bredeli, OUS. 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte: 

 

- Ingen saker i perioden. 

 

 

25.04.2017 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  




