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   Godkjent 21.6.2018. 

 

Referat fra styremøte Norsk overlegeforening mandag 28. mai 
2018, kl. 13.00-17.00, Soria Moria 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard, Ståle Clementsen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. 

Karlsen og Geir Arne Sunde.  

 

Forfall: Arild Egge. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Jørgen Hiim Stålhane og Jan Eikeland. 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

 Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

 Sekretariatet i Dnlf 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 Status helselederskolen 

 
Vedtakssaker: 
 

Sak 208/17-18  Referat fra styremøte 15.5.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 209/17-18  Bladet "Overlegen" 

Saken ble utsatt. 

 

Sak 210/17-18  Tariff-kurs 2019 

Sekretariatet har innhentet tilbud på Stockholm som alternativt sted til 

danskebåten for avviklingen av tariffkurset i 2019. Styret vedtok å be 

landsrådet om råd før endelig beslutning blir tatt om valg av sted. 

 

Sak 211/17-18   Valg 2019 

   Styret diskuterte situasjonen i forkant av valget i 2019. 

 

Sak 212/17-18  Ofs formøte / landsrådsmøte mandag 28. mai 2018, Soria Moria 

Styret planla Ofs møte i forkant av landsstyremøtet, og fordelte 

oppgaver. 

 

Sak 213/17-18  Dnlf's landsstyremøte 2018 

Sakslisten ble gjennomgått. Styret fordelte arbeidsoppgaver under 

landsstyremøtet. 
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Sak 214/17-18  Tilbud om medietrening for styret/tillitsvalgte 

Styret finner det hensiktsmessig at Ofs foretakstillitsvalgte, samt 

styremedlemmer som er interessert, får tilbud om medietrening. Anne-

Karin Rime informerer kommunikasjonsdirektør Knut Braaten, med 

tanke på å finne aktuelle tidspunkter. 

 

Sak 215/17-18  Kurs i forhandlinger – desember 2018 

Ylf har sendt en henvendelse om det er interessant for Of å delta med 

Of's tillitsvalgte på et kurs i forhandlinger etter Harvardmodellen 3. – 4. 

desember 2018, Farris Bad, Larvik. Styret vedtok at det ikke er aktuelt 

for Of å delta på det aktuelle kurset. Edith Stenberg informerer Ylf. 

 

Sak 216/17-18 Ny høring – NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. 

 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 3. mai 2018. 

 

Styret har vedtatt følgende uttalelse: 

 

Overordnet om varsling og ytringsfrihet 

Det er bred enighet i den offentlige debatten om at vernet for varslere ikke er godt nok. Både 

en rekke enkeltsaker og ulike undersøkelser viser at mange arbeidstakere er utrygge på om de 

vil bli utsatt for urettmessige sanksjoner fra arbeidsgiver, og av den grunn unngår å melde fra 

om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

 

Den nylig avgitte NOU-en har en overordnet målsetting om å styrke varslervernet i norsk 

arbeidsliv. Med dette som bakgrunn har det politiske mandatet vært å foreta en helhetlig 

gjennomgang av gjeldende regler, og komme med forslag til forbedringer av lovverket. 

 

Utvalget tar utgangspunkt i at varsling er en verdi – ikke et problem. Varsling er både en 

rettighet for den enkelte ansatte, men også et samfunnsmessig gode som har en økonomisk 

gevinst. Dette er fra en side sett selvsagt, men samtidig en viktig og nødvendig tydeliggjøring. 

 

Erfaringen er at mange arbeidsgivere - også i norske sykehus - betrakter varsling som en form 

for unødig støy og bry som de er tvunget til å forholde seg til, noe som helst skal begrenses og 

hvor arbeidsgivers første instinkt ofte er å irettesette og sanksjonere ansatte – i stedet for å se 

på uenighet og varsling om kritikkverdige forhold som et grunnleggende gode og en ønsket 

aktivitet. 

 

Manglende ivaretakelse av varslere og avvikende synspunkter er derfor også en kulturell og 

holdningsmessig utfordring, som ikke utelukkende kan løses ved innføring av nye lovregler. 

Dette er viktig for Of-styret å understreke, samtidig som styret i likhet med utvalget ser 

behovet for at varslervernet tydeliggjøres og styrkes i lovverket. 

 

Of vil også understreke at varslersaker bør forsøkes løst på lavest mulig nivå. Mange 

varslersaker eskalerer fordi de ikke håndteres tidlig nok og dermed bidrar til at partenes 

relasjoner utvikler seg i en negativ og konfliktfylt retning. En varsler har ikke krav på å ha rett 

i sin varsling, men vedkommende har alltid krav på å bli tatt seriøst, anerkjent og ivaretatt, 

hvor målet er å se om det kan gi grunnlag for endringer og forbedringer. 
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I sin kjerne er varsling en del av ytringsfriheten, som både er en sentral menneskerettighet og 

nedfelt i Grunnlovens § 100. Ytringsfrihet innebærer at borgerne kan ytre seg om alt, så fremt 

det ikke er forbudt ved lov. Ved at arbeidsmiljøloven stiller krav om at varsling skal gjelde 

«kritikkverdige forhold» og at framgangsmåten «skal være forsvarlig», har varslingsreglene 

imidlertid vært kritisert for å speilvende ytringsfriheten, og dermed oppstille krav som ellers 

ikke stilles til frie ytringer. 

 

Varslingsreglenes forhold til ytringsfriheten er en sentral og gjennomgående tematikk i NOU-

en, og utvalget har i sine vurderinger vært bevisst på at reglene ikke må anvendes slik at de 

reelt sett begrenser ytringsfriheten. For å tydeliggjøre at retten til å varsle om kritikkverdige 

forhold er en del av den alminnelige ytringsfriheten, har utvalget derfor foreslått å ta inn en 

henvisning til Grunnlovens § 100 i arbeidsmiljølovens varslingsregler i kapittel 2.  

 

Et samlet utvalg stiller seg bak dette, men har delt seg i et flertall og mindretall i utformingen 

av forslag til en skisse til lovtekst. Styret i Of mener utvalgets understreking av forholdet 

mellom ytringsfrihet og varsling er nødvendig og viktig.  

 

Of støtter flertallets forslag, da dette tydeligst får fram at varsling er en utvidelse av 

ytringsfriheten – og ikke en begrensning. 

 

Et enstemmig utvalg foreslår også at formålsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 1-1utvides 

med følgende punkt: «å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten». Of støtter dette 

forslaget. 

 

I den videre høringsuttalelsen vil Of-styret kommentere de sentrale forslagene i utvalgets 

rapport, med særlig vekt på forslagene om å opprette et varslingsombud, en tvistnemnd og 

klargjøring av lovens begreper. 

 

Utvalgets konkrete forslag 

Nasjonalt varslingsombud 

Utvalget foreslår at det opprettes et nasjonalt varslingsombud, som primært skal gi råd, støtte 

og bistand til varslere i konkrete saker, men også til verneombud og tillitsvalgte. 

Varslingsombudet skal være uavhengig – og ikke kunne instrueres av myndighetene i faglige 

spørsmål. Ombudet skal ikke ta stilling til om det har skjedd gjengjeldelse, eller om det er 

grunnlag for erstatning eller oppreisning. Dette er begrunnet i at det reiser prinsipielle 

utfordringer når samme organ skal veilede parten som varsler, og samtidig avgjøre de rettslige 

sider ved saken. I svært alvorlige varslingssaker av stor samfunnsmessig betydning foreslår 

utvalget at ombudet skal kunne ta initiativ til uavhengige undersøkelser. 

 

Of støtter opprettelsen av et varslingsombud, og tror at en slik ordning kan styrke vernet til 

varsleren, samtidig som det kan virke konfliktdempende ved at det både gis rettslig presis 

veiledning og kloke og realistiske råd.  

 

Samtidig mener Of at det er viktig at varslingsombudet ikke innrettes slik at det undergraver 

fagforeningens rolle. Mange av de ansvarsområdene som foreslås lagt til ombudet, er typiske 

saker som i dag ivaretas av juridiske miljøer i fagforeningene, som har spesialkompetanse på 

og lang erfaring med varslersaker. Etter Of syn er det viktig for den norske modellen og det 

organiserte arbeidslivet at arbeidstakere har et faglig kompetent juridisk sekretariat hvor de kan 

henvende seg og få bistand i samarbeid med lokale tillitsvalgte. 
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Varslingsnemnd 

Et flertall i utvalget foreslår at det opprettes en varslingsnemnd som skal fungere som et raskt 

og rimelig lavterskeltilbud for tvisteløsning i saker om gjengjeldelse etter brudd på 

varslingsreglene, samt saker om brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt. Mange varslere har gitt 

uttrykk for at det er vanskelig å nå fram i rettssystemet. Erfaringen er i tillegg at det kan ta for 

lang tid og er for kostbart. Flertallet mener også at det bør være enklere få oppreisning og 

erstatning, slik at reglene blir effektivt sanksjonert. 

 

Mindretallet ønsker å beholde dagens ordning med at det kun er de alminnelige domstolene 

som tar stilling til spørsmål om gjengjeldelse etter varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. 

 

Of støtter forslaget til flertallet i utvalget når det gjelder opprettelsen av en varslingsnemd for 

varslingssaker, og mener behovet for en slik nemnd er godt begrunnet. At terskelen for å prøve 

varslingssaker for domstolene er svært høy, stemmer også godt med erfaringene til 

Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv.  

 

Etter Ofs syn er det ønskelig at nemnden settes sammen med representanter for både 

fagforeninger og arbeidsgiversiden – i tillegg til kompetente jurister og andre relevante 

yrkesgrupper. Of vil videre understreke at nemnden må tilføres de nødvendige ressurser, både 

for å sikre en effektiv saksbehandling som samtidig ikke går på akkord med de alminnelige 

rettssikkerhetsprinsipper og hensynet til kontradiksjon. 

 

Klargjøring av lovens begreper 

«Kritikkverdige forhold» 

Begrepet er det sentrale vilkåret for hvilke typer hendelser/forhold som omfattes av 

varslingsreglene. «Kritikkverdige forhold» er et innarbeidet begrep, men blir ikke nærmere 

definert eller beskrevet i loven, som heller ikke skiller mellom ulike grader av alvorlighet. 

Begrepet blir imidlertid konkretisert i forarbeidene, hvor det presiseres at det skal favne vidt. 

Dette er også i tråd med rettspraksis. 

 

Et samlet utvalg foreslår ikke en realitetsendring i begrepet, men ønsker at lovteksten 

presiserer og eksemplifiseres hva som kan være kritikkverdige forhold, men uten at det skal 

være en uttømmende liste. Begrunnelsen for dette er primært at lovteksten skal bli mer 

tilgjengelig for den vanlige borger. 

 

Styret i Of støtter forslaget om at begrepet «kritikkverdige forhold» eksemplifiseres i den 

aktuelle lovbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. 

 

Of er også enig at det presiseres i lovteksten at klage som bare gjelder den enkelte arbeidstaker 

ikke regnes som kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 

«Forsvarlig varsling» 

Dette vilkåret i arbeidsmiljøloven stiller krav til måten varslingen skjer på. I følge forarbeidene 

er regelen ment å ivareta arbeidsgivers saklige og tungtveiende interesser som i særlige tilfeller 

ikke bør vike for ytringsfriheten. Forarbeidene presiserer at hensikten ikke er å begrense retten 

til å si i fra, men vilkåret har likevel vært omstridt og mange har ment at det i praksis er blitt et 

hinder for varsling og dermed en begrensning av ytringsfriheten. 
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Et samlet utvalg mener at «forsvarlig varsling» bør utfylles og klargjøres, slik at begrepet blir 

mindre skjønnsmessig. I en skisse til lovtekst foreslår utvalget ulike kriterier for når 

arbeidstaker alltid kan varsle henholdsvis internt, eksternt til offentlig myndigheter og eksternt 

til media. Gjennom dette grepet er hensikten å ivareta de grunnleggende kriteriene som ligger i 

begrepet «forsvarlig varsling». 

 

Flertallet deler seg imidlertid i synet på om «forsvarlig varsling» fortsatt skal framgå av 

lovteksten. Flertallet foreslår at det fjernes, mens mindretallet mener det fortsatt bør framgå. 

 

Of er enig i flertallets forslag. Selv om forarbeidene til varslingsreglene understreket at 

begrepet ikke er ment å begrense ytringsfriheten, har det i praksis virket slik, jf. Of-styrets 

innledende betraktninger om speilvending av ytringsfriheten og at kravet om en forsvarlig 

framgangsmåte legger føringer for hvordan en varsler skal opptre. I et slikt perspektiv mener 

Of at det er nødvendig og riktig at «forsvarlig varsling» fjernes fra lovteksten. 

 

Forbudet mot gjengjeldelse 

Utvalget foreslår at bestemmelsen om gjengjeldelse gjøres mer pedagogisk ved at det tas inn 

eksempler på hva dette kan være i lovteksten. Blant eksemplene som nevnes er sanksjoner som 

advarsel og oppsigelse, uformelle sanksjoner som endring i arbeidsoppgaver og degradering, 

samt trusler og sosial ekskludering. Of støtter dette forslaget. 

 

Oppreisning og erstatning mot gjengjeldelse 

Utvalget foreslår en ny bestemmelse om objektivt ansvar for økonomisk tap ved brudd på 

forbudet mot gjengjeldelse. Dette innebærer at arbeidstaker kan kreve erstatning og 

oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Utvalgets flertall foreslår videre at det tas inn 

en bestemmelse som gir grunnlag for erstatning og oppreisning ved brudd på arbeidsgivers 

aktivitets- og omsorgsplikt overfor varsleren. 

 

Begge disse forslagene er nyvinninger i lovverket, som styret i Of stiller seg bak. Etter styrets 

syn er forslagene med på å tydeliggjøre at arbeidsgiver er den sterke part i varslersaker, og har 

størst mulighet til å redusere risikoen for at konflikter i forbindelse med varsling eskalerer. 

 

 

Sak 217/17-18 Ny høring – Forslag til ny forskrift om pasientjournal 

 

Det forelå høringssak til behandling publisert på Min Side datert 26. april 2018. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

Den nye pasientjournalforskriften skal erstatte dagens forskrift fra 2000 om pasientjournal og 

forskrift om tilgang mellom virksomheter fra 2014. Det er spesielt bedt om en vurdering av 

hvor detaljert kravene til innhold i journalen bør være. En liste over hvilke opplysninger en 

journal bør inneholde vil ikke være uttømmende, og Of foreslår at man beholder forskriften i 

en kortfattet form. Man kan beskrive forslag til innhold nærmere i et tillegg til forskrift. 

 

Det er videre foreslått at journalen skal inneholde kontaktinformasjon i form av telefonnummer 

eller e-postadresse til helsepersonell som har deltatt i behandling av pasienten. Det vil i 

kompliserte pasientforløp kunne være svært mange personer involvert, og det viktigste er at 

journalen inneholder kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig lege og f.eks 
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diabetessykepleier eller annet helsepersonell som har mye kontakt med pasienten. Det er i de 

fleste tilfeller ikke et problem å oppnå kontakt med annet helsepersonell i eget eller andre 

helseforetak dersom det er behov for det. Pasienten kan få oppfylt sitt behov for informasjon 

ved å kontakte behandlingsansvarlige lege eller primærlege. Det er de som har det overordnede 

behandlingsansvar for pasienten. Det å innhente informasjon fra flere leger/helsepersonell vil 

ofte være ugunstig. Det kan fort skape forvirring og misforståelser da man ofte uttrykker seg 

litt forskjellig selv om det prinsipielt er samme informasjon som blir gitt. 

 

Of mener det er uproblematisk at forskriften også skal gjelde helsepersonell i apotek. 

    

Sak 218/17-18 Ny høring – læringsmål generell kirurgi 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

    

Styret ønsket ikke å avgi noen uttalelse i denne saken. 

  

Sak 219/17-18 Ny høring – Læringsmål for de kliniske fagene i del 1 

 

Det forelå høringssak til behandling publisert på Min Side 15.5.2018. 

 

Styret har vedtatt følgende uttalelse: 

 

Det er bedt om innspill til reviderte kliniske læringsmål i første del av ny spesialistutdanning 

(del 1). Læringsmålene skal erstatte de forskriftsfestede læringsmål i vedlegg 2 til 

spesialforskriften av 16.januar 2016, som trådte i kraft 1. mars 2017. 

 

Of har ikke innspill på læringsmålene i allmennmedisin da vi antar at NFA og Af uttaler seg 

om disse læringsmålene. 

  

Det er imidlertid spurt om de reviderte læringsmålene er dekkende når det gjelder 

kompetansebehovene i årene fremover. Læringsmålene er konkretisert og det er kommet en 

rekke nye læringsmål. Oppnådde læringsmål er med disse endringene mer dekkende for det en 

LIS 1 bør kunne etter avsluttet tjeneste i sykehus, men det vil sannsynligvis fortsatt være 

prosedyrer som en LIS 1 burde beherske etter endt tjeneste som ikke er med. Det kan som 

eksempel nevnes at en enkel prosedyre som urinmikroskopi ikke er med under læringsmål i 

indremedisin. Høringen er sendt til de enkelte spesialforeninger, og Of antar at slike mangler 

vil påpekes i spesialforeningenes høringssvar. 

 

Videre er det spurt om de reviderte læringsmålene er praktisk gjennomførbare, og om alle 

læringsmålene kan oppnås i alle helseforetak og ved alle sykehus. Of mener at man vil kunne 

nå alle læringsmål ved både små og store sykehus, men at det er mer krevende å organisere en 

allmenn utdannelse på større sykehus med subspesialiserte avdelinger og seksjoner som har en 

mer selektert pasientpopulasjon i hver enkelt avdeling eller seksjon som LIS 1 er ansatt ved.  

Dersom man organiserer og koordinerer tjenesten på en god måte på store sykehus vil man 

likevel med de nye læringsmålene klare å gi en opplæring som gir et felles grunnlag for videre 

spesialistutdanning. 

 

Of vil understreke at de nye kravene til tettere veiledning og supervisjon vil medføre et økt 

ressursbehov. Det er ikke realistisk at dette lar seg gjennomføre uten tilførsel av ressurser i en 

allerede svært presset helsetjeneste. Dersom det frigjøres tid til veiledning og supervisjon ved å 
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overføre administrative oppgaver som ikke må utføres av leger til hjelpepersonell, vil det 

kunne frigjøre noe legearbeidstid til den svært viktige oppgaven som kunnskapsoverføring til 

LIS er. 

 

Sak 220/17-18 Ny høring – Forslag endringer i forskrift om lisens til helseperson 

 

Det forelå til behandling høringssak fra Legeforeningen publisert på Min side 14.5.2018. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

Of støtter forslaget til endring i forskrift om lisens til helsepersonell.  

 

Sak 221/17-18  Eventuelt 

 

a) Lønnsmodellering.  

Jon Helle orienterte i saken. 

 

b) Invitasjon til årsmøte LSA og NORSAM – 6. juni 2018. 

Of har kolliderende arrangementer og må dessverre melde forfall.  

 

c) Arbeidsmøte i september.  

Styret vedtok arbeidsmøte 4. – 6.(8.) september 2018 i Dubrovnik. 

 

d) Sekretariatsstøtte til konsern-tillitsvalgte – KTV. 

Christian Grimsgaard orienterte om arbeidet i de regionale 

helseforetakene. 

Saken settes opp på saklisten til styremøtet 21.6.2018. 

 

 

8.6.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  


