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        Godkjent 10.1.2017. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 

2016 kl. 10.00 – 16.00, Legenes Hus, Oslo. 

 
Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Anne-Karin Rime, Turid J. Thune, 

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

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland, Jørgen Hiim Stålhane (til sak 67) og Edith Stenberg. 

 

 

Forfall:  Ulla Dorte Mathisen, redaktør Arild Egge. 

 

  

 

Sak 78/16-17  Referat fra styremøte 17. november 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 79/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

- Tema for nr. 1-2017: Fremmed i eget hus? Frist 20.1. 2017. 

- Tema for nr. 2-2017: Helsepolitikk ? 

 

Sak 80/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 81/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle / Christian Grimsgaard orienterte om aktuelle saker fra sentralstyret. 

 

Sak 82/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt.  

Christian Grimsgaard her deltatt både i Dagsnytt 18 og i Dagsrevyen i forbindelse med 

Kvinnsland-utvalgets rapport. 

 

Sak 83/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Behandlingen i Rikslønnsnemnda er ennå ikke berammet. Styremedlemmene oppdaterte 

hverandre på situasjonen ved de enkelte helseforetak i etterkant av streiken. 
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Sak 84/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Det sendes ut invitasjon til miniseminar i mars snarest mulig.  

 

Styret gjennomgikk evalueringen etter gjennomført miniseminar 16.11.2016.  

Det var veldig positive tilbakemeldinger.  

 

Sak 85/16-17  Lederstipend – klage på vedtak.  

 

I forbindelse med utbetaling av stipend fra Of er det mottatt en klage på utbetalingen.  

Saken var også oversendt stipendkomiteen for uttalelse.  

 

Styret diskuterte saken og vedtok å avvise klagen.  

 

Sak 86/16-17  Tilbud til legeledere.  

 

Jon Helle orienterte i saken. 

Direktør i samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen, Jorunn Fryjordet, deltok i møtet under 

denne saken. 

Legeforeningen har avviklet den modulbaserte lederutdanningen. 

Jorunn Fryjordet og Jon Helle har vært i møte med Senter for helseadministrasjon i Oslo og 

redegjorde for en mulig alternativ måte å tilby Legeforeningens medlemmer lederutdanning via 

Senter for helseadministrasjon i Oslo.   

 

Dette forslaget må ses under ett med de øvrige tilbudene med miniseminarer, øvrige kurs etc. 

og Ofs lederstipend.  

 

Styret ønsker oversikt over økonomi i de forskjellige forslagene.  

Det må diskuteres om hvordan Ofs lederstipend eventuelt skal kunne anvendes på et eventuelt 

nytt tilbud.  

 

Saken settes opp igjen til behandling i januar-møtet.  

 

Sak 87/16-17  RHF / Kvinnlandsutvalgets innstilling. 

 

Innstillingen ble presentert på landsrådsmøtet 8.12.2016 av Jon Helle og Christian Grimsgaard.  

Saken kommer på intern høring med kort svarfrist.  

 

Christian Grimsgaard får hovedansvaret for å skrive Ofs høringssvar i saken. 

 

Sak 88/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Prosjektet vil fortsette uavhengig av Kvinnsland-utvalgets rapport. 
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Sak 89/16-17  Ekstraordinært landsrådsmøte 8.12.2016, Gardermoen. 

 

Styret var enige om at landsrådsmøtet ble et positivt og entusiastisk arrangement både faglig og 

fagforeningsmessig. 

 

Sak 90/16-17  Tariff-kurset 2017. 

 

Kjetil Karlsen informerte om framdriftsplanen vedr. programmet. 

Styret vedtok å godkjenne honorar til foredragsholder Thomas Anglero på kr. 25.000,- som 

øremerkes som bidrag til Oslo Cancer Cluster. 

 

Sak 91/16-17  Vårkurset 2017. 

 

Styret ble oppdatert med status felleskurs / egne kurs til Vårkurset 2017. 

 

Sak 92/16-17  Landsrådsmøtet 2017.  

 

Styret diskuterte landsrådsmøtet 2017.  

Det ble diskutert om det er behov for endringer av Ofs vedtekter.  

Sekretariatet gjennomgår lovene for å vurdere om vedtektene må oppdateres.  

 

Tema for årsmøtet. Styret vedtok å utsette diskusjonen til arbeidsmøtet.  

 

Sak 93/16-17  Invitasjon til Lederseminaret 2017. 

 

Det forelå til behandling mail fra Legeforeningen datert 29.11.2016. 

 

 Siden både leder og nestleder i Of sitter i sentralstyret og deltar på Lederseminaret får Of 

mulighet til å sende en annen fra styret.  

 

Albert Bolstad deltar fra Ofs styre. 

 

Sak 94/16-17  Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet – medlemmer. 

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 28.11.2016.  

 

Styret vedtok å foreslå Ellen Tveter Deilkås, Akershus universitetssykehus, som representant 

fra Of til dette utvalget. 

 

Sak 95/16-17  Styreseminar – ansatte-valgte styrerepresentanter / KTV.  

 

Jon Helle refererte til vedtak i sentralstyret 2.12.2016.  

Program lages i samarbeid med Ofs styre. 

 

Sak 96/16-17  Søknad om økonomisk bidrag – sponsorsøknad -  til GLOBVAC 

student-konferanse, Trondheim, mars 2017.  

 

Det forelå til behandling søknad fra en studentgruppe.  

 

Styret vedtok å avslå søknaden.  



c:\users\rberger\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\ki0kchd8\ref20161209-godkjent.doc 4 

 

Sak 97/16-17  Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av 

helsedata ("Helsedatautvalget").  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 1.12.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Norsk overlegeforening anser god utnyttelse av helsedata som en viktig målsetning, og ser at 

dette vil være et viktig arbeid.  

 

Vi anser at et sentralt tema i en fremtidig innretning vil være hva slags råderett enkeltindividet 

skal ha over egne helseopplysninger ved bruk til ulike typer sekundærformål. Her vil en 

diskusjon om samtykkekrav, reservasjonsadgang mv, stå sentralt. Sentrale registre som samler 

store datamengder kan svekke tilliten til helsetjenesten. Norsk overlegeforening savner disse 

problemstillingene i det fremlagte mandatet.  

 

Legeforeningen anbefalte i forbindelse med etablering av Kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR) at det måtte etableres en reservasjonsløsning via en digital 

publikumsportal. Denne løsningen er tatt i bruk ved innføringen av Nasjonal Kjernejournal. 

 

Erfaringen har vært at et meget begrenset antall borgere ønsker å reservere seg. Legeforeningen 

har derfor i forbindelse med KPR fremholdt at en reservasjonsløsning best vil ivareta et 

balansert forhold mellom hensynet til best mulig datatilgang og enkelte borgeres reelle og 

legitime behov for å unngå å få helsedata lastet opp i personentydige helseregistre. 

 

Norsk overlegeforening er opptatt av at innsamling av helsedata til registerformål i minst mulig 

grad må gå på bekostning av tid til pasientbehandling. Registrering og innrapportering av 

helsedata kan innrettes på ulike måter. Det samlede rapporteringskravet i sektoren er allerede 

for stort, og vi anbefaler at dette hensynet også vektlegges i utvalgets arbeid.  

 

Sak 98/16-17  Høring – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 24.11.2016.  

 

Saken ble diskutert i møtet.  

 

Saken settes opp til endelig behandling på neste møte.  

 

Sak 99/16-17  Valg 2017.  

 

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

 

Styret diskuterte forskjellige verv.  

 

Sak 100/16-17  Eventuelt. 

 

1. Ansettelse av medierådgiver til Dnlf der Of skal finansiere 25% av stillingen.  

Intervjuer pågår og Jon Helle holdes løpende orientert  
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2. Høring – Invitasjon til å gi innspill – utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i 

psykisk helsevern. 

Det er mottatt høringssak fra Dnlf datert 8.12.2016 med høringsfrist 5. januar 2017.  

  

Albert Bolstad ser på saken og sender ut forslag til uttalelse på e-post innen fristen.  

 

Oppfølgingssaker: 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

 -  Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid.  

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende 

uttalelse: 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet å innføre mer fleksible regler for kveldsarbeid. Etter 

dagens lovgivning er arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 definert som nattarbeid. Med mindre 

arbeidets art gjør det nødvendig, er nattarbeid ikke tillatt, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 første 

og annet ledd. 

 

Departementet foreslår at bestemmelsen om tidspunktet for nattarbeid står fast, men ønsker en 

egen bestemmelse om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at 

arbeidstaker kan utføre arbeid i tidsrommet mellom 21.00 og 23.00. Det presiseres i lovteksten 

at avtalen må skje på arbeidstakers initiativ. 

 

Lovforslaget er primært ment å ivareta ønskene til dagarbeidere som av og til har behov for å 

arbeide ut over kl. 21.00, for eksempel ansatte i offentlig eller privat administrasjon. Tanken er 

at denne gruppen kan ha behov for å avslutte arbeidsdagen tidligere enn en ordinær arbeidsdag 

og heller jobbe noen timer hjemme på kvelden. 

 

Overlegeforeningen (Of) kan se at det for noen grupper av arbeidstakere kan oppleves som 

hensiktsmessig at de får adgang til å inngå en individuell avtale om utvidet adgang til 

kveldsarbeid. 

 

Of er imidlertid overordnet sett skeptisk til bestemmelser hvor det overlates til den enkelte 

arbeidstaker selv å passe på sitt eget vern. Det kollektive vernet i arbeidstidsordningene er 

under press, noe ikke minst høstens streik i helseforetakene er et tydelig eksempel på. 

Lovverket bør derfor innrettes mot å styrke det kollektive vernet, heller enn å svekke det. 

 

Of mener videre at en bestemmelse som departementet her foreslår, lett kan skape et press på 

andre arbeidstakere til å inngå tilsvarende avtaler og at det generelt vil skape en forventning om 

at ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsgiver til sent på kveld. 

 

Of bemerker også at det innenfor dagens regelverk vil være fullt mulig for virksomheter med 

tariffavtale å avtale at nattarbeid defineres fra andre tidspunkter enn kl. 21.00 (men ikke 

mellom kl. 00.00 og 06.00), jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 første ledd. Den fleksibiliteten som 

lovforslaget ønsker å oppnå, kan derfor ivaretas ved å gå veien om en tariffavtale. 
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På denne bakgrunn kan ikke Of støtte den foreslåtte endringen i arbeidsmiljølovens regler om 

kveldsarbeid. 

 

Orienteringssak: 

- Ingen i perioden. 

 

 

3.1.2017 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 




