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         Godkjent 15.9.2016. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 

2016, fra kl. 10.00 – 17.00, Legenes hus, Oslo. 
 

Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Anne-Karin 

Rime (fra 11.30), Kjetil A.H. Karlsen (fra kl. 11.00), Janne K. 

Bethuelsen, Turid J. Thune og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Lene Brandt Knutsen, Jan Eikeland, Edith Stenberg. 

 

Redaktør:  Redaktør Arild Egge (tilstede kun på sak 273) 

         

Sak 272/15-16  Referat fra styremøte 7. juni 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 273/15-16  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

- Tema for nr. 3:  Foreløpig tema - Ledelse i spesialisthelsetjenesten – enhetlig ledelse. Frist 

1.9.2016 – notat i forbindelse med foreløpig plan sendes styret direkte. 

- Tema for nr. 4: Foreløpig tema – teknologi i sykehus. Frist 1.11.2016. 

    

Sak 274/15-16  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status.  

 

Sak 275/15-16  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Det har ikke vært møte i perioden.  

 

Sak 276/15-16  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Sak 277/15-16  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Det er mekling hos Riksmeklingsmannen 5. og 6. september 2016.  

Der møter Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kjetil A.H. Karlsen og Jan Eikeland (fra Ofs 

sekretariat).  

 

Det har vært gjennomført et konfliktberedskapsmøte på Gardermoen for alle 

foretakstillitsvalgte torsdag 25.8.2016.  
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Det blir informasjonsmøter rundt omkring på de store sykehusene i løpet av de kommende 2 

ukene.  

 

Hvis meklingen ikke fører fram, vil strek bli iverksatt fra onsdag 7.9.2016.  

 

Sak 278/15-16  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Det er sendt ut invitasjon til miniseminaret i november.  

 

Sak 279/15-16  Lederstipend 2016.  

 

Det er innkommet få søknader hittil i 2016. I 2015 kom det inn 8, i 2014 7 og i 2013 kom det 

inn 10 søknader.  

 

Styret vedtok endringer i lederstipendene:   

Makssummen for å få utbetalt stipend økes fra kr. 30.000,- til kr. 40.000,-  pr. stipend.  

Dette gjelder også for at mottatte søknader i 2016 kan få inntil kr. 40.000. Sekretariatet sender 

ut informasjon til allerede mottatte stipendsøknader.  

Den totale rammen på kr. 400.000,- økes ikke.  

       

Sak 280/15-16  Foretaksmodellen – veien videre - landsstyresak. 

 

Christian Grimsgaard orienterte styret om siste ukes møte i SOL-prosjektet.  

 

Sak 281/15-16  Møteplan 2016-2017.  

 

Styret vedtok følgende møteplan fram til 1. mai 2017: 

 

2016: 

 

August   Styremøte 26. august kl. 10.00 – 17.00, Legenes Hus, Oslo. 

 

September  Styremøte torsdag 15. september, kl. 11.00 – 17.00), Legenes Hus, Oslo 

 

Oktober  Styremøte/ arbeidsmøte 26. – 29. oktober, Italia. 

 

November  Miniseminar for ledere Thon Hotel Opera, Oslo, 16.11. fra kl. 13-18.00.  

Styremøte torsdag 17. november, kl. 10.00-16.30, Legenes Hus, Oslo 

   (avholdes - vurderes senere, forfall Jon (CPM), Dorte, Jan. 

 

Desember  Styremøte fredag 9. desember, kl. 10.00 – 17.30, Legenes hus, Oslo,  

   Med påfølgende middag inkl. ledsagere.  

 

 

2017: 

 

Januar    Arbeidsmøte tirsdag 10. – onsdag 11. januar, lunsj til lunsj,  

sted uavklart 

 

Februar  Styremøte 8. februar 2017. kl. 09.00-12.00, Legenes Hus, Oslo 
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   Tariff-kurs 8. – 10. februar 2017, Danskebåten. 

 

Mars   Styremøte fredag 10. mars. Kl.10.00-16.30, Legenes Hus, Oslo 

 

April   Styremøte fredag 7. april, kl. 10.00-16.30, Legenes Hus, Oslo 

 

   Styremøte / 

Vårkurs / landsrådsmøte sted uavklart – tidsrom 25. – 28. april 2017. 

Felles med Ylf – uavklart hvor mye.  

 

Sak 282/15-16  Vårkurs 2017.  

 

Det ble gitt informasjon etter møte mellom sekretariatslederne i Ylf og Of 22.8.2016 og etter 

styrebehandling i Ylf.  

 

Sak 283/15-16  Konferanse helsejournalistikk 5. – 6. september 2016.  

 

Det ble gitt informasjon om program og deltakelse fra Of til konferansen. 

 

Sak 284/15-16  Regnskapsrapport 2. kvartal 2016.  

 

Det forelå regnskapsrapport for 2. kvartal 2016.  

 

Styret tok regnskapsrapporten til etterretning. 

 

Sak 285/15-16  Endring av offisiell regnskapsstandard. 

 

Det forelå til behandling mail fra Dnlf datert 23.5.2016.  

 

Of kan fra 2017 velge regnskapsoppsett. Vi har nå et aktivitets-/ formålsbasert 

regnskapsoppsett. Fra 2017 kan Of velge å gå tilbake til det tradisjonelle artsoppsettet (som vi 

hadde fram til 2008, da det ble obligatorisk med et aktivitetsbasert (formålsbasert) 

regnskapssystem.  

 

Styret vedtok at Of ønsker å gå tilbake til det tradisjonelle artsoppsettet gjeldende fra 2017.  

 

Sak 286/15-16  Kommunikasjonsbistand / journalistisk kompetanse  Dnlf – oppdatering.  

 

Saken har vært drøftet i styret tidligere, senest sak 268/15-16 på forrige styremøte. 

 

Styret vedtok å bidra økonomisk til et engasjement på ett år, i samarbeid med Dnlf, Ylf og AF. 

Dette anses som en mulighet for fornyelse av Ofs mediearbeid og for å nå lenger ut og bli mer 

synlige.  

 

Engasjementet og nytteverdien må evalueres etter et år og ikke videreføres uten grundig 

diskusjon.  

 

Sak 287/15-16  Mulig forskningsprosjekt via LEFO.  

 

Saken ble utsatt til arbeidsmøtet.  
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Sak 288/15-16  Høring – forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for  

leger og tannleger (spesialistforskriften). 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.7.2016. 

 

Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

Sak 289/15-16  Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 24.6.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse: 

 

Norsk overlegeforening (Of) er positive til de foreslåtte endringene i arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om varsling, både når det gjelder ønsket om å samle bestemmelsene i ett eget 

kapittel og de konkrete endringer som gjelder innholdet i lovens bestemmelser. 

 

Of mener imidlertid at innslagspunktet for hvor mange ansatte en virksomhet må ha for at det 

skal utløses en plikt til å ha skriftlige varslingsrutiner, er satt for høyt. 

 

Tallene fra SSB, som departementet har inntatt i høringsnotatet, viser at det er registrert cirka 

132 000 virksomheter i Norge med mellom 1-9 ansatte. Ved å sette grensen på 10 ansatte, vil 

derfor en betydelig andel virksomheter falle utenfor denne forpliktelsen. 

 

Selv om vi ser at det kan være behov for å sette en nedre grense, anser Of det for svært viktig at 

så mange virksomheter som mulig utarbeider skriftlige varslingsrutiner. Of foreslår derfor at 

den nye og skjerpede bestemmelsen om varslingsrutiner gjelder generelt, alternativt at grensen 

settes på fem personer.  

 

Sak 290/15-16  Høring – Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og 

avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.6.2016 

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken.  

 

Sak 291/15-16  Høring – Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell 

– gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 3.6.2016. 

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken.  

 

Sak 292/15-16  Høring – Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 13.7.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 



c:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\gat3a86o\ref20160826-godkjent.doc 5 

 

Norsk overlegeforening (Of) støtter i hovedsak de fremlagte endringsforslagene, men har 

enkelte kommentarer knyttet til fraværsgebyr. Fraværsgebyret ble etter endringen 1. januar 

2016 økt til 640 kroner. Etter Ofs erfaring fremstår et så høyt gebyr urimelig i en del tilfeller. 

Pasienter som har innkalling til ulike avtaler ved samme sykehusbesøk må i dag betale gebyr til 

de ulike instansene. Fravær fra røntgentime og poliklinisk kontroll vil da utløse et gebyr på 

1280 kroner. Vi har videre sett eksempler på at pasienter grunnet kortere tids fravær ikke har 

anledning til å avbestille time, og at de ilegges gebyr som oppfattes som urimelig. Of oppfatter 

dette som uheldig.  
 
Det er særskilt bedt om vurdering av fraværsgebyr for pasienter med psykiske lidelser eller 

rusproblemer. Of støtter med noen merknader forslaget om å fastsette fraværsgebyret til 320 

kroner for poliklinikk-besøk som gjelder voksen-psykiatri eller rusbehandling. Of vil bemerke 

at pasienter med rus-lidelser eller psykiske-lidelser også har andre behandlings-krevende 

lidelser, og i større grad enn befolkningen forøvrig. Med det foreliggende forslaget er det grunn 

til å rette bekymring for at disse gruppene i større grad enn andre vil rammes av fraværsgebyr 

knyttet til deres somatiske lidelser. Dette kan bidra til ytterligere svekkelse av pasientgruppenes 

somatiske helsetilstand. Of vil derfor anbefale at forskriftsendringen utformes slik at pasienter 

med kjente psykiske lidelser eller rus-problematikk ikke gis fraværsgebyr høyere enn 

egenandelen også ved fravær til polikliniske konsultasjoner for somatiske tilstander.  
 
Of er videre bekymret for at et forhøyet fraværsgebyr kan ramme ressurssvake pasienter som av 

ulike årsaker ikke klarer å innrette seg etter innkallinger og avtaler. Det kan være eldre og 

glemske pasienter, de med omskiftelige adresser, eller sviktende samfunnskontakt av andre 

årsaker.  Et høyt fraværsgebyr kan bidra til en økonomisk belastning som har særlig store 

konsekvenser hos denne gruppen. Of anser det som uhensiktsmessig at helsetjenesten ved å 

etablere høye fraværsgebyr kan bidra til økte sosiale problemer med inkasso- og 

gjeldsinndriving fra de mest utsatte pasientgruppene.  

  

Med bakgrunn i vurderingene over vil Of tilråde at forskriften utformes slik at det åpnes for 

skjønnsmessige vurderinger ved ileggelse av fraværsgebyr, og at en slik vurdering utøves av 

instansen som kjenner pasienten og som ilegger et eventuelt gebyr. Of tilrår at en slik 

skjønnsmessig vurdering utformes slik at ileggelse eller avståelse av fraværsgebyr ikke er å 

betrakte som enkeltvedtak. Of vil videre anbefale at det gjøres en gjennomgang av hvordan et 

forhøyet gebyr har fungert, herunder hvilke grupper som i sterkest grad rammes av ordningen, 

og hvilken effekt dette har hatt for pasientenes videre benyttelse av helsetilbudet, tillit til 

tjenesten og endelig tjenestens omdømme. 

  

Avslutningsvis vil Of bemerke at siktemålet med lavere fraværs-hyppighet til avtaler i 

spesialisthelsetjenesten også nås ved andre tiltak, som mer utstrakt bruk av SMS-varsling. Of 

vil i denne sammenheng vise til de erfaringene som har blitt gjort i Helse Vest.  
 
Sak 293/15-16  Høring – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 23.6.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter forslaget til veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Vi vil berømme 

Helsedirektoratet for å lagt ned et betydelig arbeid. Veilederen inneholder konkrete 
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anbefalinger og er oversiktlig og godt skrevet. Den inneholder henvisninger til lovtekst som 

gjør det enkelt å vise til hva som er gjeldende rett på området. 

 

Sak 294/15-16  Høring – oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og 

Oppgavemeldingen mv.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 7.6.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of ønsker å kommentere høringsnotatet kapittel 4 Etablering av en forsøksordning hvor 

kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

 

Of mener at kommunal drift av DPS vil være et stort tilbakeskritt. 

 

Bakgrunn 

Regjeringen ønsker å etablere en forsøksordning som innebærer at kommuner kan få ansvar for 

å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS) på vegne av et regionalt helseforetak som fortsatt 

skal beholde det lovpålagte sørge for-ansvaret. 

 

Formålet er å få erfaring med at større kommuner får et samlet driftsansvar for psykiske helse- 

og rustjenester. Departementets begrunnelse er mer effektiv ressursutnyttelse, bedre 

samhandling og mer koordinerte tjenester 

 

Of ønsker å styrke DPSene 

Of ønsker å styrke, ikke svekke, DPSene. Å beholde DPS som spesialisthelsetjeneste er viktig. 

En god spesialisthelsetjeneste forutsetter spesialisert kompetanse der forskning, 

universitetstilknytning, utdanning av spesialister, og tett samarbeid med øvrig 

spesialisthelsetjeneste inngår. Verken store eller små kommuner har tilstrekkelig kompetanse 

til å drive spesialisthelsetjeneste på dette nivået. 

 

Forholdet til ansatte 

Tre ulike modeller for ansettelsesforhold er belyst. Ingen av disse modellene er gunstige for 

Legeforeningens medlemmer. Dette vil gjøre psykiatrien langt mindre attraktiv som spesialitet 

for leger og man kan forvente svikt i rekrutteringen av nødvendig kompetent helsepersonell. 

 

Of tar ikke stilling til hvilken modell som eventuelt bør velges dersom forsøksordningen 

gjennomføres. Vi bemerker imidlertid at en modell som i størst mulig grad opprettholder de 

ansattes tilknytning til foretaket, antageligvis vil være å foretrekke. Vi antar at Ofs medlemmer 

vil ønske å beholde sine tariffavtalte rettigheter i forsøksperioden. Videre antar vi at en viss 

tilknytning mellom ansatte og helseforetak vil kunne dempe noen av de negative konsekvenser 

forslaget vil få for rekruttering. Det understrekes imidlertid at Of ikke er i tvil om at 

forsøksordningen, uansett organisering, vil svekke rekrutteringen til DPS. 

 

Kommunene har ansvar for primærhelsetjenesten 

Å ha ansvar for å drifte spesialisthelsetjeneste er krevende. Kommunene har erfaring med 

andre oppgaver og andre krav. Kommunene og primærhelsetjenesten skal ha faglig kompetanse 

og kapasitet til å utøve omsorgstjenester og lokalt psykisk helsearbeid. Dette er beskrevet i 

helse- og omsorgstjenesteloven, samt i veiledere fra Helsedirektoratet som «Sammen om 

mestring» og «Tidlig intervensjon: Fra bekymring til handling». Ved å overføre ansvar for drift 
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av DPS til kommunene, flyttes det meste av dagens tjenestetilbud i psykisk helsevern til 

kommunene. Å gi kommunene full råderett over ressursene ved DPS, vil lett medføre at 

DPSenes allerede knappe ressurser vil kunne bli benyttet til å kompensere for mangler i 

kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Oppsummering 

Overføring av driftsansvaret av DPSene fra helseforetak til kommunene vil svekke 

fagmiljøene. Forsøket vil være kostbart, gi dårligere ressursutnyttelse og sviktende rekruttering. 

Det vil føre til usikkerhet og mer byråkrati, og vil ikke bedre pasientenes helhetlige 

oppfølgning i spesialisthelsetjenesten. Of frykter svekket kvalitet og dårligere tilbud til 

pasientene dersom DPSene overføres til kommunene. 

 

Of bidrar gjerne i Legeforeningens videre arbeid med denne høringen. 

  

Sak 295/15-16  Høring – nasjonalt datasett for ambulansetjenesten. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 22.7.2016. 

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken.  

 

Sak 297/15-16  Høring – læringsmål i ny spesialistutdanning for leger.  

Felles kompetansemoduler, del 1-3. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 15.7.2016. 

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 298/15-16  Høring – læringsmål i ny spesialistutdanning for leger.  

   De kliniske fagene del 1. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 15.7.2016. 

 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 299/15-16  Høring – forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 21.7.2016. 

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken.  

 

Sak 300/15-16  Høring – nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 

forskningsresultater. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 28.7.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Norsk overlegeforening støtter intensjonen i nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 

forskningsresultater. Det er i dag problematisk at offentlig finansiert forskning publiseres i 

tidsskifter med begrenset tilgang. Det er også uheldig at helsetjenesten i fattige land har 
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mangelfull tilgang til ny kunnskap. Det er imidlertid en del utfordringer til hvordan dette skal 

implementeres og i hvilket tempo en slik implementering skal skje. Vi anbefaler at sentralstyret 

går i dialog med Tidsskriftets redaktør for faglige innspill til en god høringsuttalelse fra 

Legeforeningen.  

 

Sak 301/15-16  Orlando-konferansen 2016. 

 

Informasjon om National Forum 4.-7. desember 2016 ligger på nettsiden  

http://www.ihi.org/education/Conferences/Forum2016/Pages/default.aspx  

 

Styret har ingen endelig avklaring på deltakelse. 

 

Sak 302/15-16  Eventuelt. 

 

Ingen saker.  

 

Oppfølgingssaker: 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

 

- Høring – forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.  

Of har gitt muntlige innspill som er ivaretatt i Dnlfs uttalelse. 

 

- Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av 

legemidler til mennesker.  

Of avgir ingen uttalelse i saken. 

 

- Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. 

Of avgir ingen uttalelse i saken. 

 

 

Orienteringssak: 

- Pasientsikkerhetskonferansen 2016. 

- Kandidater Tvistelønnsnemnda – Legeforeningen. 

 

 

9.9.2016 / Lene Brandt Knutsen / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 

http://www.ihi.org/education/Conferences/Forum2016/Pages/default.aspx



