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         Godkjent 9.12.2016. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 17. november 

2016, kl. 10.00 – 17.00, Legenes Hus, Oslo. 
 

 
Til stede:  Christian Grimsgaard, Anne-Karin Rime, Turid J. Thune, Kjetil A.H. 

Karlsen, Janne K. Bethuelsen og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Lene Brandt Knutsen, Jan Eikeland, Jørgen Hiim Stålhane (til sak 67) og 

Edith Stenberg. 

 

Redaktør:  Redaktør Arild Egge. 

 

Forfall:  Jon Helle og Ulla Dorte Mathisen. 

 

         

Sak 61/16-17  Referat fra styremøte / arbeidsmøte 27. – 29. oktober 2016.  

 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 62/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

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

- Tema for nr. 1-2017: Fremmed i eget hus? 

- Tema for nr. 2-2017: Helsepolitikk ? 

 

Sak 63/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 64/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Styret diskuterte saken om forskrift om spesialistutdanningen.  

 

Sak 65/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

 

Sak 66/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret diskuterte ulike sider vedr. utfall av tvungen lønnsnemnd i forhandlingene med Spekter.  

Det ble avholdt skype/telefonstyremøte sammen med Ylfs styre som oppholdt seg på møte i 

London.  



c:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\hzuacw95\ref20161117-godkjent.doc 2 

 

Sak 67/16-17  Status lederutvalg / miniseminar / lederstipend. 

 

Styret ble oppdatert på gjennomføring av miniseminar 16.10.2016.  

Evaluering er utsendt og vil bli behandlet senere.  

 

Det er foreløpige forslag til datoer for miniseminar 9. mars og 20.(?) juni 2017.  

 

Sak 68/16-17  Tilbud til legeledere. 

 

Saken ble utsatt da Jon Helle ikke var tilstede i møtet.  

 

Sak 69/16-17  RHF/Kvinnslandutvalget.  

 

Kvinnsland-utvalget har skrevet ferdig en rapport som publiseres 1.12.2016. 

Saken diskuteres på ekstraordinært landsrådsmøte. 

 

Sak 70/16-17  Foretaksmodellen – veien videre - landsstyresak. 

 

SOL-prosjektet kan fortsette videre uavhengig av Kvinnsland-utvalget.  

SOL-prosjektet venter på rapporten fra Kvinnlandsutvalget.  

 

Sak 71/16-17  Spørreundersøkelse om arbeidssituasjonen i sykehus.  

 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse som Of og Ylf nå står fritt til å bruke i sine kanaler.  

 

Kjetil Karlsen ser på dataene til artikkel i Overlegen 1-2017.  

 

Sak 72/16-17  Ekstraordinært landsrådsmøte 8. desember 2016, Gardermoen.  

 

Styret gjennomgikk temaer til arrangementet:   

Det er p.t. 60 påmeldte til arrangementet.  

 

Sakliste: 

Streik i sykehus – evaluering.  

Streik i sykehus - veien videre.  

Kvinnsland-utvalgets rapport – saksframlegg utarbeides av Christian Grimsgaard. 

Spesialistutdanningen og spesialistgodkjenning – høring til Dnlf.  

Janne Bethuelsen gir tilbakemelding om veiledning etc. i denne saken. 

 

Sak 73/16-17  Tariff-kurs 2017.  

 

Kjetil Karlsen informerte om arbeidet med tariff-kurset 2017.   

Programkomité: Kjetil Karlsen og Jan Eikeland. 

Invitasjoner sendes ut i begynnelsen av desember.  

 

Sak 74/16-17  Vårkurs 2017.  

 

Albert Bolstad orienterte fra telefonmøte i kurskomitéen. 
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Foreløpige tema: 

Arbeidsmiljø etc.  

Teknologi  

Kvinnslandsutvalget – veien videre etc.  

 

Sak 75/16-17  Høring – Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-

hendelser med personskade.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 31.10.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken.  

 

Of mener retningslinjene er et godt prosedyrearbeid. Det er viktig at dokumentene er 

nettbaserte og søkbare.  

 

Sak 76/16-17  Valg 2017.  

 

Det er valg i alle ledd både i Of og Dnlf i 2017.  

 

Styret diskuterte forskjellige verv.  

 

Sak 77/16-17  Eventuelt. 

 

Ingen saker til behandling. 

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

- Høring – barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, 

helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre 

endringar i helsepersonellova m.m.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Styret i Of har handsama høyringsnotatet og kommenterer spesielt dei punkta som vil ha 

betydning for spesialisthelsetenesta. 

 

1. Barn sin medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova. 

 

Of ser at det er viktig at barn sine rettar blir styrkte og støttar dei føreslegne endringane  i 

pasient- og brukarrettslova. Sjølv om praksis i spesialisthelsetenesta i mange år har vore å ta 

omsyn til barna sine meiningar, er det ein tryggleik for barna å få det lovfesta.  

 

Å få ein snever tilgang til ikkje å informere foreldre eller andre med foreldreansvar når barnet 

er under 12 år vil kunne bety mykje for dei få barna det gjeld. Of ser også at det vil vere eit 

styrkt vern for barn mellom 12 og 16 år å få rett til eigen samtykkekompetanse under spesielle 

omstende. 
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Departementet ber spesielt om innspel til spørsmålet om sjølvstendig samtykkekompetanse for 

barn under 12 år i saker der foreldra ikkje skal informerast. Of meiner at dersom sakene er av 

ein slik karakter at foreldra ikkje bør informerast, kan representant frå barnevernet komme inn 

og vere den som har den endelege samtykkekompetansen i samråd med barnet og 

helsepersonell. 

 

2. Ivaretaking av barn som pårørande til søsken og som etterlatne. 

 

Of støttar framlegget om at det skal vere ei plikt for helsepersonell å bidra til å ta vare på 

mindreårige barn som pårørande til søsken og som etterlatne etter foreldre eller søsken. I 

mange tilfelle vil dette ansvaret falle på spesialisthelsetenesta. Departementet føreset at dette 

ikkje vil medføre ekstra kostnader. Of ser at det kan vere vanskeleg å gjennomføre eit 

systematisk arbeid med mindreårige barn som pårørande utan å tilsetje eige personell som er 

delegert denne oppgåva. 

 

3. Helsepersonellnemnda – forslag om å utvide delegasjonstilgangen. 

 

Of meiner at forslaget reiser problem knytt til rettstryggleiken for den som klagar ein sak inn til 

helsepersonellnemnda. Klagar har rett til å få ei grundig sakshandsaming, og det kan ofte vere 

delte meiningar om ei klagesak byr på vesentlege tvilsspørsmål. Of meiner at det bør vere ein 

høg terskel for å kunne avgjere klagesaker utan full handsaming i helsepersonellnemnda. 

Samstundes ser Of at det er viktig å redusere saksbehandlingstida. Dersom einskilde av 

klagesakene som  i utgangspunktet blir oppfatta som enkle, skal handsamast av sekretariatet, 

må ein sikre at sakshandsamar sit inne med god nok kompetanse og erfaring. Of meiner og at 

ordninga med utvida tilgang til delegering bør evaluerast etter ein periode, for å sikre at 

ordninga fungerer etter føremålet.   

 

4. Plikta til å gje informasjon til tilsynsstyresmaktene ved fare for pasienttryggleiken. 

 

Her er det lagt inn ei presisering av opplysingsplikta helsepersonell har etter § 17 ikkje gjeld 

informasjon som er omfatta av teieplikta. Of støttar at dette blir presisert slik at helsepersonell 

blir tryggare på kva informasjon dei har plikt til å gje til tilsynsstyremaktene. 

 

 

Orienteringssak: 

- Ingen i perioden. 

 

 

1.12.2016 / Lene Brant Knutsen / Jan Eikeland  / Edith Stenberg (ref.) 

 

 

 




