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        Godkjent 21.6.2017. 

    

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening mandag 29. mai 

2017 fra kl. 14.00-16.30, Scandic Parken Ålesund.  
 

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 246/16-17  Referat fra styremøte 9. mai 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 247/16-17  Of-informasjon. 

 

Styret ble informert om status for Overlegen 2-2017 som går i trykken primo juni. 

Styret diskuterte forskjellige innspill til tema for nr. 3 – to-delt helsevesen.  

 

Sak 248/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 249/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det kommer ingen helsepolitikere til landsstyremøtet i Ålesund.  

 

Sak 250/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret diskuterte aktuelle mediesaker. 

 

Sak 251/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Jon Helle orienterte om B-dels forhandlingene. Ni helseforetak har forhandlet fram en 

marginalt bedre ramme enn 2,40 prosent.  Det er brudd i Vestfold, Telemark og Nordland. 

Bruddene er delvis begrunnet med at overlegene får lavere lønnsoppgjør på grunn av høyere 

lokal beregning av Ylf-oppgjøret enn frontfagsprosenten. Avsluttende sentrale forhandlinger 

med Spekter gjennomføres fredag 2. juni.  

 

Sak 252/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

Det er 26 påmeldte og det sendes ut en påminnelse til målgruppen.  
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Sak 253/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Utkast til resolusjon fra Legeforeningen om foretaksmodellen og bedre styring, organisering 

og ledelse ble diskutert mtp fremleggelse på formøtet i Ålesund.  

 

Revidert nasjonalbudsjett ble offentliggjort torsdag 11.5. Regjeringen omtaler her Kvinnsland-

utvalgets innstilling og går ikke inn for å gjøre endringer i foretaksmodellen nå. 

 

Helseministeren vil videreføre regionale helseforetak, men med mindre makt i dag.  

 

Sak 254/16-17  Ofs landsrådsmøte mandag 29. mai og tirsdag 30. mai 2017. 

 

Styret diskuterte planleggingen av møtet, hvilke innspill Ofs delegater kunne gi til diskusjonen 

på Landsstyret og hvordan Ofs kandidater burde presenteres. 

 

Saker som foreslås behandlet fra landsstyremøtets sakliste: 

 

Sak 7 – Helsepolitisk debatt:  

 

- 9.2. Arbeidslivsdebatt: Er den nordiske modellen under avvikling? 

- 9.3. Organisering av den fagmedisinske akse i legeforeningen. 

- 9.4. Etter Kvinnslandutvalget – hva nå? 

- 10.  Forslag om arbeidsprogram 1.9.2017 – 31.8.2019.  

- 12.1. Lovendringsforslag – Regionutvalgene 

- 12.2. Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske 

foreningene (Fuxx) 

- 13. Valg av president, visepresident, 7 sentralstyremedlemmer og 3 varamedlemmer 

- 14. Valg av Rådet for legeetikk 

- 16. Valg av valgkomité. 

Styret vedtok å forespørre Arne Refsum om gjenoppnevning for ny periode. 

- Valg av desisorutvalg. 

Styret vedtok å forespørre Erna-Gunn Moen om gjenoppnevning for ny periode. 

- 18. Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien.  

- Resolusjon – nedleggelse av RHF eller ikke. Se landsstyrepapirene 

- Åremålsstillinger for legeledere i helseforetakene (utsatt fra Sandefjord.) 

- Bladet "Overlegen" – mediearbeid (utsatt fra Sandefjord). 

- Samling av Ofs foretakstillitsvalgte. 

- Aktuelle saker.  

 

Sak 255/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret gjennomgikk resultatet av quest-back-evalueringen fra vårkurset og hadde en første 

diskusjon om både programmet, struktur på kurset og samarbeidet med Ylf. Styret diskuterte 

også rammer og struktur for landsrådsmøtene og evt. vedtektsendringer om f.eks. forslaget om 

redaksjonskomite. Styret fortsetter diskusjonen i senere møter, og temaet vil også komme opp 

på arbeidsstyremøtet til høsten for konklusjoner. Ofs kurskomite vil også inkluderes i 

evalueringen 
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Sak 256/16-17 Høring – revisjon av kodeverket International Classification of Diseases 

(ICD-11).  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 5.5.2017. 

 

Styret vedtok ikke å avgi uttalelse i saken. 

 

Sak 257/16-17  Høring – en vei inn – Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for  

   uønskede hendelser i helsetjenesten.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 18.5.2017. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter forslaget til et felles elektronisk meldesystem for uønskede hendelser. Vi ser at en 

forenkling av meldesystemet kan føre til at flere hendelser meldes, og at man dermed får en 

harmonisering av meldekulturen ved helseforetakene. Det er samtidig systemet og kulturen 

lokalt som er det viktigste for om det faktisk blir meldt fra om behandlingssvikt og feil. Et godt 

IKT-verktøy er likevel sentralt, og et felles skjema for alle meldinger kan lette arbeidet med 

innmelding dersom det er godt utformet. 

  

En felles meldesentral må ikke oppleves som et ekstra ledd som forsinker prosessen.  Det er i 

høringen vanskelig å forstå hvilken del av prosessen som blir automatisert og digitalisert, og 

hva som fortsatt skal behandles manuelt. Slik det er beskrevet virker det likevel som om 

meldeprosessen vil bli forenklet, og at avvikene blir sendt til de etater som skal motta melding. 

En slik forenkling vil kunne forbedre meldekulturen, og dersom det medfører at flere avvik og 

mangler avdekkes vil det kunne ha en læringseffekt.  

 

Det er imidlertid avgjørende at foretakene er villige til å bruke de ressurser som trengs for å 

drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Forbedringsarbeidet blir ofte en salderingspost i stramme 

budsjetter hvor man har et overskuddskrav og alt skal finansieres ved omstillinger i drift. 

Avvik blir da behandlet uten at det medfører reelle endringer.  

 

Of støtter forslaget at man utformer en pilot og evaluerer piloten før man iverksetter 

meldetjenesten for hele helsetjenesten.  

 

Sak 258/16-17  Ofs arbeidsmøte august 2017.  

 

Sekretariatet oppdaterte i saken. 

 

Sak 259/16-17  Eventuelt. 

 

- Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten 

 

Det vises til tidligere sak 243/16-17.. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter hovedtrekkene i den gode rapporten om fastlegens portnerrolle i helsetjenesten.  
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Of er samtidig bekymret for at innføring av avansert teknologi i fastlegepraksis kan gi 

utilsiktede negative effekter for både pasientene og samfunnet mer generelt. Betydningen av 

grundig opplæring og erfaring med bruk av avansert utstyr må ikke undervurderes, da dette er 

avgjørende for både riktig bruk og riktig tolkning av resultatene fra undersøkelsene. 

Feiltolkning av resultater kan få alvorlige konsekvenser, samt bidra til å skape falsk trygghet 

eller unødvendige bekymringer hos pasientene. Of mener derfor man må få på plass en form 

for sertifiseringsordning for bruk av avansert utstyr. 

 

Videre viser Of til at både opplæring i bruk av slikt utstyr, samt undersøkelsene i seg selv, vil 

kunne være både tid- og ressurskrevende. Of stiller derfor spørsmål om dette i et større 

perspektiv vil være riktig bruk av samfunnets ressurser, selv om det isolert sett vil kunne bidra 

til å dempe noe av presset på spesialisthelsetjenesten. Of viser i den forbindelse også til at 

pasienter i mange tilfeller uansett vil velge å oppsøke spesialist i etterkant av besøk og 

utredning hos fastlegen.    

 

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte: 

 

- Ingen saker i perioden. 

 

 

 

15.06.2017 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 




