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   Godkjent 21.10.2021 
 

Referat fra styremøte i Of - 11/2021 
 
Tidspunkt:    Fredag 1. oktober 2021, kl. 10.00 – 15.00. 

     

Sted:   Teams-møte / hybrid-møte Legenes hus, Oslo.  
 

 
Til stede:  Geir Arne Sunde (leder), Ståle Clementsen (nestleder), Lindy Jarosch-

von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Frida Andrae og 
Christian Grimsgaard (ikke tilstede under sak 106 til og med 116) 

 
Forfall: Solveig Nergård 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridiske rådgivere). 
 

Andre deltakere: President Anne-Karin Rime i Legeforeningen deltok via Teams under 
orienteringssaken om Akademikerne Helse. 

 

Vedtakssaker 
 

Sak 106/2021  Referat fra styremøtet 26. august 2021 

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 107/2021  Protokoll fra landsrådsmøtet 30. august 2021 

   Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 108/2021  Tariff-kurs høsten 2021 

Styret vedtok å avvikle et kombinert tariffkurs og landsrådsmøte 24. 
november 2021. Agenda for møtet er forhandlingssituasjonen, 
endringer av Ofs vedtekter og valginstruks, samt nye 
vararepresentanter blant de geografiske valgte representantene til 
landsstyret. 
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Sak 109/2021  Tariff-kurs februar 2022 

Styret vedtok å arrangere et tariffkurs i februar 2022. Saken settes opp 
igjen til neste styremøte for å avklare dato og lengde på tariff-kurset.  

 

Sak 110/2021  Vårkurset 2022 

Det planlagte vårkurset på Svalbard i uke 17 2022 er avbestilt. Styret 
vedtok at vårkurset 2022 skal avvikles 25. og 26. april 2022. Sted er 
ennå ikke bestemt. 

 

Sak 111/2021  Invitasjon til å fremme kandidater til Legeforeningens 

   forhandlingsutvalg 2021-2023 

Styret oppnevnte følgende kandidater til forhandlingsutvalgene for 
perioden 2021-2023: 

   Spekter: 

   Faste representanter: Geir Arne Sunde og Ståle Clementsen 

   Vararepresentanter: Mathis Heibert og Frida Andræ 

   Virke: 

Faste representanter: Ståle Clementsen og Søren Vindfeld (Haraldsplass 
Bergen) 

   Vararepresentanter: Marie Skontorp  

   Staten: 

   Fast representant: Geir Arne Sunde 

   Vararepresentant: Ståle Clementsen 

 

Sak 112/2021  Representanter til Prosjekt 3 – invitasjon til temasamlinger 

Etter å ha mottatt innspill blant Ofs foretakstillitsvalgte, vedtok styret å 
foreslå følgende representanter til Prosjekt 3: 

 

   Erik Høiskar, OUS 

Anne Marit Wang Førland, OUS 

Clarence Johnpillai, Helse Førde 

Hildegunn Borkamo, Helse Førde 

Cecilie Lunden Gundersen, Sørlandet sykehus Arendal (samling 2) 

Thor Severinsen, Sykehuset Telemark (samling 2) 

Arne Runde, Sykehuset Telemark (samling 2) 

Bjørnar Grenne, St. Olavs Hospital 

Ellen Holtan Folkestad, Sykehuset Vestfold 

Solveig Nergård, UNN, Tromsø 

Jens Axel Nilsen, Vestre Viken Bærum 
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Sak 113/2021  Ofs direkte valgte landsstyredelegater 

Landsrådet har allerede valgt 16 geografiske Of-representanter til 
landsstyret i Legeforeningen 2022. 
 

Styret vedtok i tillegg å oppnevne følgende 11 direkte valgte 
landsstyredelegater fra Of: 
 

Marie Skontorp, SUS 

Christian Grimsgaard, OUS 

Mathis Heibert, Helse Nord-Trøndelag 

Solveig Nergård, UNN 

Frida Andræ, Nordlandssykehuset 

Christel Eriksen, Finnmarkssykehuset 

Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken Bærum 

Erik Høiskar, OUS 

John Mullen, SUS 

Fabian Kirchner, Ahus 

Marit Seim Ekeland, St. Olav 
 

Valgkomiteen informeres om valget og at det er behov for noen nye 
vararepresentanter blant de geografisk valgte delegatene. 

 

   Vararepresentanter velges på neste styremøte. 

 

Sak 114/2021  Ofs stipend-utvalg for lederstipendene 

Styret vedtok at Geir Arne Sunde erstatter Anne-Karin Rime som 
medlem i Ofs stipend-utvalg for lederstipendene. 

 

Sak 115/2021  Oppnevning av medlemmer til sentral kurskomité – tillitsvalgtkurs 

Styret oppnevnte Geir Arne Sunde som medlem i den sentrale 
kurskomiteen. 

 

Sak 116/2021  Kravsinvitasjon - revisjon av Hovedavtalen SAN - Spekter 2021  

Styret vedtok følgende krav til revisjon av Hovedavtalen SAN – Spekter 
2021: 

 

I kravsinvitasjonen fra Legeforeningen blir det oppgitt at det kun er 228 

medlemmer av Legeforeningen i SAN-området, og disse er i hovedsak 

knyttet til helprivate helsevirksomheter som LHL, Fürst og Unilabs. 

 

Of er ikke kjent med hvor mange av disse som er medlem av Of, men 

det er uansett et beskjedent antall og flere av disse virksomhetene har 

trolig ikke lokale avtaler med Legeforeningen. Dette innebærer at Of i 
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noe begrenset grad har innsikt i hvilke problemstillinger som er aktuelle 

for våre medlemmer. 

 

Of bemerker videre at Hovedavtalen i SAN-området ser ut til i hovedsak 

å være bygget opp etter samme struktur og mønster som Hovedavtalen 

med Spekter  i område 10 og 13. Mange av bestemmelsene er også 

likelydende. 

 

Når det gjelder Of sine innspill til videreutvikling av Hovedavtalen i SAN-

området, viser vi derfor til de krav som ble oversendt Legeforeningen i 

forbindelse med revisjonen av Hovedavtalen for Spekter 2021, se sak 

SAK2021004906. 

 

Vi viser særlig til kravet som gjelder bruk av advarsler mot tillitsvalgte, 

og vil anta at dette punktet også vil være aktuelt å fremme som krav 

ved revisjon av Hovedavtalen i SAN-området. 

 

Høringssaker 

Sak 117/2021  Høring – oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

Departementet har vurdert høringsinnspillene til «NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – 
forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten», der 
flere av innspillene uttrykte bekymring til de omfattende endringene i regelverket som ble 
foreslått, inkludert bekymring rundt hvorvidt tjenestene er forberedt på endringene som er 
foreslått. 
 
Denne gangen ønsker departementet særlig om innspill til; hva som skal til for å innføre et 
nytt regelverk for bruk av tvang, hva som vil være de viktigste behovene å ivareta ved 
overgang til nytt felles regelverk og utarbeidelsen av en plan for innføringen av nytt regelverk 
om tvangsbruk.  
 
Departementet ber om at høringsinnspillene beskriver – mest mulig konkret – hva som må til 
for å kunne etterleve lovendringene i praksis, også når det gjelder samarbeidet mellom ulike 
enheter og behandlingsnivåer. De ønsker at høringsinstansene tar utgangspunkt i sin egen 
hverdag og eget tjenesteområde, og fokuserer på de av forslagene som i størst grad vil 
påvirke deres egen situasjon. 
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 1. oktober 2021.  
 
Overlegeforeningen vil i dette svaret ha fokus på de ansattes arbeidshverdag i helsetjenesten, 
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og styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Forenkling og tidsriktig tilpasning 
Overlegeforeningen er – som tidligere- positive til å samordne regelverk for bruk av tvang i 
helse- og omsorgstjenesten, og mener det er viktig at regelverket forenkles med tanke på 
bruk i en klinisk hverdag med pasienten/brukeren i sentrum. Det er etter Ofs syn også helt 
betimelig å revidere gamle lovverk. Endringene er likevel så inngripende i ansattes 
arbeidshverdag, at en betydelig økning i ressurser til alle aktører som jobber med denne 
pasientgruppen er nødvendig for å sikre kvalitet og sikkerhet.  
 
Personell  
Overlegeforeningen er av den oppfatning at endringene vil medføre et behov for økt 
bemanning innen flere deler av helsetjenesten, særlig innen psykisk helse og TSB i 
spesialisthelsetjenesten som skal behandle mange til dels svært syke pasienter som er sterkt 
lidende og tidvis til fare for eget eller andres liv og helse. Det er allerede en stor mangel på 
spesialister, noe som resulterer i lengre ventelister og fristbrudd innen psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rekrutteringssvikten bekreftes i 
Legebarometeret; https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/legebarometeret-
rekrutteringskrise-blant-bade-fastleger-og-psykiatere/.   
 
Vi er også kjent med en langvarig svikt i rekruttering til fastlegetjenesten og behovet for 
kontinuitet i fastlegeordningen er viktig for oppfølgingen før, under og etter kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. Det må settes inn kraftige grep for å beholde og rekruttere 
personell, spesielt satsning på og økning av psykiatere.  
 
Fasiliteter 
Dersom økt liggetid blir en konsekvens, vil det bli behov for økt døgnkapasitet/flere 
sengeplasser. Overlegeforeningen mener at institusjonenes bygningsmessige forhold 
(inkludert skjerming) må vurderes med hensyn til sikkerhet, men også antall rom, størrelse og 
utforming. Det vil også etter Ofs syn være naturlig å se på om det er tilstrekkelig sikre og gode 
uteområder.  
 
Kompetanseheving, fagutvikling og forsking 
Overlegeforeningen mener at det må iverksettes en storstilt satsning på kompetansehevende 
tiltak for alle yrkesgrupper som arbeider med mennesker med psykiske og sosiale 
utfordringer. Det må legges til rette for videre- og etterutdanning innen psykisk helsevern 
(inkludert habilitering og sikkerhetspsykiatri) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
Dette inkluderer kurs, seminarer, konferanser, hospitering, opplæring og innføring i nye 
begreper, samhandlingstiltak, ikke minst forskning og fagutvikling på området. Det er helt 
nødvendig å øke kompetansen for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i hele helsetjenesten på 
dette området. Det er også viktig for å sikre og ivareta ansattes trygghet. Det vil være behov 
for å avsette ressurser til forskning for å følge opp pasientene, slik at effekten av 
lovendringene følges opp.  Størrelsesorden på behov for nye ressurser må basere seg på 
grundig, kvalifisert utredning og kan ikke bare «tas ut av lufta». Det er også sentralt å 
involvere universitetene i dette arbeidet.  
 
Pårørende, samfunnet 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/legebarometeret-rekrutteringskrise-blant-bade-fastleger-og-psykiatere/
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/legebarometeret-rekrutteringskrise-blant-bade-fastleger-og-psykiatere/
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Mennesker som i dag utsettes for tvangsbruk er en del av samfunnet og familier. Mindre bruk 
av tvang – selv om de andre tiltakene vi nevner iverksettes – kan ha store konsekvenser for 
menneskene rundt. Foreldre, søsken og ikke minst barn av psykisk syke er meget utsatte 
grupper. Det bør derfor også sikres god oppfølging av disse. Også her er kompetanse, 
forskning/fagutvikling og nok ressurser sentralt. Det samme vil gjelde for brukeren / 
pasientens omgivelser for øvrig (naboer, kolleger, medstudenter etc.) 
 
Samhandling, førstelinje, fastleger, spesialisthelsetjeneste, politi. 
Det vil være behov for økt samhandling mellom flere aktører og det må settes av tid og 
ressurser til dette. Å styrke ambulante rehabiliteringstjenester og kommunale helsetjenester 
sammen med å sikre stabil fastlegetjeneste er viktige tiltak. Erfaring, og dels basert på det lille 
som finnes av forskning på området, viser at samhandlingen mellom ulike aktører som 
kommune (bolig, helsevesen mm), politi og spesialisthelsetjeneste sømløst og individtilpasset 
er sentralt for å forebygge senere (behov for) tvangsbruk i psykiatri. På den andre enden av 
skalaen vil politiet måtte bidra oftere når det først er nødvendig med maktbruk overfor syke 
mennesker – hvis helse - og omsorgsvesenet sin mulighet til tvangsbruk reduseres. Dette 
betyr at det må arbeides med tettere forpliktende sømløst samarbeid rundt hver enkelt 
bruker/pasient samt på systemnivå mellom alle nevnte aktører.  

 

Sak 118/2021 Høring - endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om 
pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som 
yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok ikke å avgi en uttalelse i denne saken. 

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 
 

- Varslingsutvalget – oppnevning av medlemmer for perioden 2021-2023. 
Harald Bergan, Vestre Viken Drammen er foreslått gjenoppnevnt til utvalget. 

 
- Kravsinvitasjon – revisjon av Hovedavtalen Spekter 2021. 

Of oversendte sine krav til Legeforeningen 23. september 2021. 
 

Saker til orientering / diskusjon 
• Styrearbeid, forventninger og roller 

• Ofs deltakelse i Akademikerne Helse 

• Status korona-situasjonen 

• Evaluering landsrådsmøtet 30. august 2021 

• Evaluering jubileumskurset 31. august og 1. september 

• Vedtektsendringer – status fra arbeidsgruppen 
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• FTV-HTV-utgifter – lokalforeningene, prosess om øremerkede midler til FTV 

• Ofs kjøp av tjenester fra SPOL-avdelingen 

• Fokusområder 

• Medlemsregisteret 

• Bladet Overlegen 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Sentralstyrets satsingsområder 

• Frikjøpsavtale leder av Of 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets kvarter 

 
 

Referenter: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 


