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        Godkjent 27.10.2016 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening mandag 17. oktober 

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

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

Rime, Kjetil A.H. Karlsen, Janne K. Bethuelsen og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Lene Brandt Knutsen, Jan Eikeland (kun sak 24), Edith Stenberg. 

 

Redaktør:  Redaktør Arild Egge (tilstede kun sak 20) 

 

Forfall:  Turid J. Thune (til stede på telefon under sak 24.) 

 

         

Sak 19/16-17  Referat fra styremøte 15. september 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 20/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

Stoff fra streikesituasjonen ble publisert fortløpende.  

 

Styret ga positive tilbakemeldinger på Overlegen nr. 3-2016.  

 

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

- Tema for nr. 1: Arbeidslivets psykologi  - foreløpig tema. 

- Tema for nr. 2: Helsepolitikk – foreløpig tema. 

    

Sak 21/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 22/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard orienterte fra aktuelle saker fra siste sentralstyremøte.  

 

Sak 23/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt. 

 

Sak 24/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret diskuterte gjennomføringen av streiken, hva vi har oppnådd, bakgrunnen for tvungen 

lønnsnemnd og aktuelle veivalg framover. 
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Sak 25/16-17  Status lederutvalg / miniseminar / lederstipend. 

 

Det sendes ut ny invitasjon til miniseminaret i november.  

 

Sak 26/16-17  Tilbud til legeledere. 

 

Sentralstyret har behandlet en sak på forrige møte om veivalg og mulige tilbud til legeledere. 

Jon Helle informerte om saken fra sentralstyret.  

 

Senter for helseadministrasjon ved Jan Frich har endret på sitt opplegg og det kan tas i enkelte 

moduler slik at det er lettere for overleger å kunne gjennomføre kurset. Kurset er meritterende.  

Sentralstyret ønsker å vurdere om man skal støtte dette tilbudet i stedet for å fortesette Dnlfs 

eget modulbaserte lederutdanning Det berammes et møte mellom Frich og Dnlf og Ofs leder.  

Sentralstyret har oppfordret Of til å vurdere om det er aktuelt å utvikle et eget ledertilbud til 

Ofs medlemmer som et tillegg, i samarbeid med Senter for helseadministrasjon. 

  

Det er 30 personer som kan delta på dette kurset årlig på et fullt studium. 

 

Det er ønskelig å oppmuntre til lavterskel-tilbud til de som ønsker å bli ledere.  

 

Jon Helle vil delta på et diskusjonsmøte med dette som tema.  

 

Jon Helle har vært i kontakt med en del N2-ledere som uttrykker at de savner et tilbud fra 

Legeforeningen / Of til sitt ledernivå.  

 

Saken tas opp igjen på arbeidsmøtet.  

 

Sak 27/16-17  Foretaksmodellen – veien videre - landsstyresak. 

 

Det har ikke vært avholdt møte siden forrige styremøte på grunn av sykehusstreiken.  

 

Sak 28/16-17  Tariff-kurs 2017.  

 

Kjetil Karlsen og Jan Eikeland fremlegger forslag til program på neste styremøte.  

 

Sak 29/16-17  Vårkurs 2017.  

 

Albert Bolstad orienterte fra møte i kurskomitéen 12.10.2016..  

 

Sak 30/16-17  Nordöl / AEMH-møtet 2017.  

 

Det ble diskutert mulig flytting av møtedatoer grunnet møtekollisjon.  

 

Leder har fullmakt til å se på nye datoer. 
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Sak 31/16-17  Oppnevning av medlemmer av Legeforeningens fond for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for perioden 2017-2020.  

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 5.10.2016.  

 

Styret vedtok å foreslå Jon Helle og Anne-Karin Rime som Ofs representanter i fondet. 

 

Sak 32/16-17  Høring – Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter – innføring av betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 12.9.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

  

Bakgrunn: HOD ønsker å innføre betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter i psykisk 

helsevern på samme måte som man har betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i 

somatikken. Dette for å tydeliggjøre at også denne pasientgruppen omfattes av 

samhandlingsreformen samt å sikre bedre pasientforløp og bedre kvalitet i tjenesten. 

 

Of støtter at det innføres prosedyrer for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunehelsetjenesten for disse sårbare gruppene. Det er i utgangspunktet ikke prinsipielle 

forskjeller på hvordan ansvaret bør fordeles, men vi er kritiske til om innføring av kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter er det rette virkemiddel for å bedre samhandlingen og 

det kommunale tilbudet. Ordningen er i seg selv byråkratiserende og gir ikke et bedre 

behandlingstilbud. Det blir en økt belastning for en allerede anstrengt kommuneøkonomi i 

mange kommuner.  

 

Of er bekymret for at en del kommuner ennå ikke har et godt nok tilbud til pasientene og at 

disse dermed vil bli skadelidende hvis man forserer prosessene med uhensiktsmessige 

økonomiske midler. 

 

Of mener videre at det er uheldig å innføre betalingsplikt for denne pasientgruppen da det er 

uklart hvordan man vil løse problemet med oppholdskommune versus kommune hvor 

pasienten har folkeregistrert adresse. Dette vil kunne få utilsiktede konsekvenser både for 

kommunene og pasientene. Det vil kunne oppstå konflikter om hvilken kommune som er 

oppholdskommune og noen store bykommuner vil kunne få en uforholdsmessig stor 

økonomisk belastning både i forhold til døgnmulkter og boliger til bostedsløse.  

 

Når det gjelder tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen støtter Of 

alternativ 2: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB som 

spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- og 

omsorgstjenester etter utskriving.   

 

 

Sak 33/16-17  Høring – Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved 

kjøp av legemidler underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 16.9.2016. 
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Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of har diskutert saken og går imot forslaget om at enhetspriser på legemidler skal holdes 

hemmelig. Det juridiske grunnlaget for hemmelighold fremstår ikke som entydig og Of støtter 

Helsedirektoratets vurdering om at det ikke i tilstrekkelig grad finnes rettslig grunnlag for 

hemmelighold etter at avtale med leverandør er inngått. 

 

Videre mener vi at det er viktig med åpenhet i lege-pasient relasjonen også når det gjelder 

økonomiske forhold som kan være en del av vurderingsgrunnlaget for valg av medikament. 

 

Sak 34/16-17  Høring – Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved 

overdragelse og opphør av virksomhet.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.10.2016.  

 

Styret vedtok at Of ikke avgir høringsuttalelse i saken.  

 

Sak 35/16-17  Eventuelt. 

 

Ingen sak under eventuelt. 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

- Ingen i perioden. 

Orienteringssak: 

- Ingen i perioden. 

 

 

20.10.2016 / Lene Brandt Knutsen  / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

 




