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   Godkjent 14.12.2018. 

 

Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 5. november 
2018, kl. 10.00 – 17.00, Radisson Blu Hotell, Gardermoen. 
 
 
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 (under sak 49). 

 

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 

• Prosjekt sekretariatsbistand – mandat arbeidsgruppe. 

• Prosjekt arbeidsgruppe 2 – 1. utkast til rapport er mottatt.  

 
Vedtakssaker: 
 

Sak 48/18-19   Referat fra styremøte 15.10.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 49/18-19   Bladet "Overlegen". 

   Styret diskuterte de kommende numrene av Overlegen. 

 

 

 Sak 50/18-19  Tariff-kurs 2019.  

   Styret diskuterte program og forelesere.  

Styret vedtok å inngå avtale med foredrag av Henrik Syse ved landligge 

i Oslo. 

   Programkomité: Janne K. Bethuelsen og Ulla Dorte Mathisen. 

    

 

Sak 51/18-19  Of-samling på Gardermoen 5. – 6. november 2018.  

Styret forberedte seg på gjennomføringen av den kommende Of-

samlingen på Gardermoen. 

 

Sak 52/18-19  Vårkurs 2019 - 24. – 26. april.  

   Avviklingen av vårkurset 2019 ble gjennomgått og diskutert. 
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Sak 53/18-19  AEMH-møtet i Oslo 2019.  

Det ble gjort rede for planleggingen av AEMH-møtet i Oslo våren 2019. 

 

Sak 54/18-19   Praktisering av vernebestemmelsene i A2. 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 55/18-19   Valg 2019. 

   Saken ble diskutert. 

 

Sak 56/18-19   Tilbud om medietrening for styret / tillitsvalgte. 

   

Anne-Karin Rime og Edith Stenberg oppdaterte med status i saken, jfr. 

sak 214, 233 og 11/18-19.  

 

Sekretariatet purrer opp forslag om medietrening på styremøtet 

14.12.2018. 

 

Sak 57/18-19   Legespesialisten. 

   Saken ble diskutert. 

    

Sak 58/18-19   Frikjøpsordninger for Of-styret.  

 

Styret diskuterte muligheten for å frikjøpe Ofs tillitsvalgte ut over det 

som følger av Hovedavtalen § 45. I den grad styremedlemmer og 

foretakstillitsvalgte ikke får dekket arbeid som tillitsvalgt, er Of innstilt 

på å dekke dette. 

 

Sak 59/18-19   Kontorplasser i sykehus.  

 

Erfaringen er at kontorplasser i stor grad blir en salderingspost ved 

byggingen av nye sykehus. Styret ber Legeforeningen sentralt vurdere å 

ta initiativ til et prosjekt som framhever hvordan mangelen på 

tilrettelagte arbeidsplasser for leger og annet helsepersonell slår negativt 

ut for arbeidsmiljøet, de ansattes produktivitet og sykefravær. Jon Helle 

følger opp overfor sekretariatet. 

 

   Saken settes opp til ny behandling på neste styremøte.  

   Alle styremedlemmene innhenter innspill fra eget område til diskusjon. 

 

Sak 60/18-19   Regnskapsrapport  - Of – 3. kvartal 2018.  

   Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

 

Styret ble informert om at foreningen har investert 1 million kroner i 

Alfred Berg Fond med fordeling 80% obligasjoner og 20% aksjer, jfr. 

tidligere vedtak i landsrådet 26.4.2018 og styresak 195 – 15.5.2018.  
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Sak 61/18-19  Kravsinvitasjon – forhandlinger av Særavtalen med Virke. 

 Gry Torsæter Dahl fra Diakonhjemmet blir bedt om å sende innspill til 

styret i Of før møtet i desember. Jan Eikeland følger opp. 

 Saken settes opp på nytt i desember. 

 

 

Sak 62/18-19 (GAS) Høring – Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv.  

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Bakgrunn: 

Regjeringen har sendt på høring forslag om å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og 

brukerombud. Det foreslås at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, pasient- og 

brukerombud. Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke og lokaliseres 

sammen med ombudet i dette fylket. 

 

Det foreslås videre å lovfeste at det nasjonale ombudet skal lede ombudskollegiet, bidra til 

utvikling av felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk 

kompetanseutvikling og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til gode fellesløsninger, bidra til 

felles forståelse av prinsipielle saker og følge med på hvordan ulike grupper av pasienter og 

brukere prioriteres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester.  

 

Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset 

til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune. Dette gjelder også for eldre pasienter og 

brukere. Det foreslås også å utvide ombudenes ansvarsområde til å omfatte den 

fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten.  

 

Of mener følgende: 

• Of støtter etablering av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, og kan ikke se at 

særskilt satsing på ombudstjenester også for eldre pasienter er kontroversielt. 

• Of mener at ombudets oppgaver også bør omfatte private ytere av helse- og 

omsorgstjenester som ikke har avtale med det offentlige, da pasienter kan trenge 

rådgiving og ombudstjenester også etter behandling fra disse. 

• Of mener at ordet ”Helse” bør inngå i ombudets navn, for eksempel ”Helseombud for 

eldre-, pasienter og brukere”, for å virke klargjørende i forhold til ombudets oppgaver. 

 

Sak 63/18-19(JKB) Intern høring – Inkluderingsutfordringer –  

   Utvikling av ny politikk i Akademikerne. 

   Saken behandles på neste møte.   

 

Sak 64/18-19  Eventuelt. 

 

- Forhandlingsutvalg Virke. 

Gry Torsæter Dahl representerer Of i Virke-forhandlingene sammen 

med Jon Helle og Anne-Karin Rime. 
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Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

- Invitasjon til Ylfs forhandlingskurs 4.12.2018, Farris Bad, Larvik. 

Of vil være representert med Jon Helle, Anne-Karin Rime og Jan Eikeland (sekr.) 

 

- Invitasjon til Ylfs tariff-konferanse 6.12.2018, Farris Bad, Larvik. 

Of vil være representert med Jon Helle.  

 

- Arbeidsgruppe Dnlf i forbindelse arbeidet med problemstillinger knyttet til seksuell 

trakassering.  

Of vil være representert i arbeidsgruppen med styremedlem Geir Arne Sunde.  

  

 

 

5.11.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 

 

 

 


