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    Godkjent 18.6.2019. 

 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 3. juni 2019, 
kl. 13.30 -17.00, Caledonien Hotel, Kristiansand.  
  
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Ståle Clementsen, 

Janne K. Bethuelsen, Lindy Jarosch-von Schweder, Christian 

Grimsgaard og Geir Arne Sunde. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg og Jan Eikeland. 

 

Forfall: Arild Egge (redaktør). 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Valg 2019 

• Legenes hus – ombygging.  

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 191/18-19  Referat fra styremøte 15.5.2019 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 192/18-19  Bladet "Overlegen". 

Styret evaluerte Overlegen nummer 2/2019, og diskuterte mulige temaer 

for de kommende numrene. Frist for innlevering av artikler til nummer 

3/2019 er 1. september. 

 

Sak 193/18-19  Ofs landsrådsmøte 3. og 4. juni 2019 i Kristiansand.  

   Styret fordelte arbeidsoppgaver til det kommende landsrådsmøtet. 

 

Sak 194/18-19  Landsstyremøtet 2019 – Dnlf  

   Styret fordelte arbeidsoppgaver til det kommende landsstyremøtet. 

 

Sak 195/18-19  Valg 2019 

Styret diskuterte situasjonen i forkant av de forestående valgene under 

landsstyremøtet.  
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Sak 196/18-19  Lønnspolitisk utvalg. 

Styret vedtok å sende brev til de foretakstillitsvalgte i tråd med utkastet 

som ble lagt fram for styret. 

 

Sak 197/18-19  Honorering av Of-leder  

Saken utsettes til neste styremøte. Sekretariatet utarbeider et 

forberedende notat. 

 

Sak 198/18-19  Sekretariatsbistand til yrkesforeningene 

   Sekretariatet utarbeider et dokument i tråd med diskusjonen i styret. 

  

Sak 198/18-19  Arbeidsgruppe – utdanningsfond 

Styret bekrefter at Geir Arne Sunde er Overlegeforeningens representant 

i arbeidsgruppen.   

 

Sak 199/18-19 Høring – Nasjonal veileder for utprøvende behandling 

 Styret vedtok følgende uttalelse: 

Helsedirektoratet har presentert et høringsutkast i form av en elektronisk versjon av en ny 

veileder. Det er i korte trekk gjort rede for bakgrunnen for arbeidet, og tilknytningen til 

Kvalitetsmeldingen. Forøvrig består utkastet i hovedsak av summariske anbefalinger med 

varierende styrke-grad. Høringsutkastet skiller seg i vesentlig grad fra den vanlige formen for 

høringsutkast.  

Of mener utkastet reiser spørsmål knyttet til hva som er allerede vedtatte prinsipper og 

retningslinjer, og hva som er nye forslag. Direktoratets anbefalinger er i liten grad underbygget 

av drøftinger, og det er ikke fremstilt hvilke avveininger som ligger til grunn for 

anbefalingene. Of anser at utkastets form ikke er egnet til å gi en framstilling av direktoratets 

forslag. Det usedvanlig uoversiktlige høringsutkastet gjør det derfor krevende å fremme et 

kvalifisert høringsinnspill. 

Direktoratet har anmodet om at høringsinnspillene skal skje i form av utfylling av et Quest-

back dokument. Of anser at en slik form for tilbakemelding er uegnet for å besvare denne type 

sammensatte og kompliserte spørsmål. Of vil derfor ikke etterkomme anmodningen om å svare 

i form av en Quest-back undersøkelse, og vil be Legeforeningen om å vurdere om dette er en 

egnet måte å svare Helsedirektoratet på. Of vil minne om at høringsinstituttet er en viktig del 

av våre grunnleggende demokratiske prosesser, og at forringelse av høringsprosessene vil 

svekke vår anledning til medvirkning på viktige områder.  

Of har ellers følgende overordnede innspill til veilederen: 

Veilederen omfatter utprøvende behandling, eksperimentell behandling og kliniske studier. 

Saksfeltet dekker over ulike områder og tilrådningen vil være gyldig for en rekke høyst ulike 

behandlingstiltak. Of anser at en ganske kort skjematisk veileder med korte anbefalinger i liten 

grad vil være egnet for å kunne understøtte de mange ulike beslutningsprosessene veilederen 

skal dekke. Of vil vise til direktoratets ulike prioriteringsveiledere som er omfattende og 

detaljerte. Of anser at disse i større grad kan være egnet til å besvare de ulike og sammensatte 

spørsmålene som oppstår i klinisk praksis og i utprøvende behandling. Of mener altså at 

utformingen av veilederen er uegnet, og kan ikke se at veilederen vil bidra vesentlig til å 
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klargjøre og rettlede på dette kompliserte feltet. 

Of vil også peke på enkelte andre forhold som ikke er godt avklart: 

Veilederen omtaler «utprøvende behandling». Begrepet kan dekke ulike tiltak, alt fra å 

anvende et registrert og veletablert medikament som har dokumentert effekt, men som ikke er 

registrert for aktuell indikasjon i Norge, til å ta i bruk helt nye og udokumenterte tiltak. Det 

kan dreie seg om å etablere en behandlingspraksis for en større gruppe pasienter, eller å gjøre 

et siste forsøk på å håndtere sykdomsprogresjon som ellers med sikkerhet vil ende i død, eller 

organdød. Det kan omhandle å ta i bruk kostbare nye legemidler, eller mindre tiltak uten 

nevneverdig økonomisk effekt, som nye prosedyrer for sårbehandling. Begrepet har altså 

gyldighet på en rekke ulike områder. I fremlegget er det i noen grad gjort presiseringer av 

hvilke situasjoner anbefalingen gjelder, men ikke i stor nok grad. Det etterlates et stort rom for 

egen tolkning. 

Tilsvarende er begrepet «kliniske studier» for dårlig avgrenset. Begrepet anvendes om ulike 

type studier, fra RCTer til rene oppfølgingsstudier som kan omfatte én eller ganske få 

pasienter. Det kan være medikamentstudier, studier av nye prinsipper for sårbehandling, nye 

kirurgiske prosedyrer eller mindre modifikasjoner av etablerte metoder.  

Manglende detaljering i fremlegget vanskeliggjør å gi meningsfulle innspill til anbefalingene. 

Tilrådningene vil i ulik grad være hensiktsmessige i de gitte eksemplene som er listet opp i 

avsnittet over. Of anser altså fremlegget som uegnet, og vil tilråde av direktoratet går gjennom 

problemstillingene på nytt, og reviderer høringsutkastet til nasjonal veileder.  

Of vil avslutningsvis bemerke at utviklingen i norsk helsetjeneste har vært drevet fram av 

dynamikken ute i fagmiljøene, i møtet mellom pasienter og behandlere, og i møter mellom 

kolleger nasjonalt og internasjonalt. Det er få eller ingen tiltak som har vært innført eller 

implementert etter overordnet beslutning. En rigid mekanisme hvor utviklingen og 

innovasjonen i tjenestene skal skje etter beslutning i Nye Metoder og Beslutningsforum vil 

svekke sektorens innovasjonsevne, og endelig føre til et svekket tilbud til pasientene, og 

svekke oppslutningen om tjenesten. Of har også tidligere stilt seg kritisk til forslagene til 

forskriftsfesting av Beslutningsforum og Nye metoder, og viser til disse høringsinnspillene. 

Sak 200/18-19  Høring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for  

paramedisinutdanning. 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet sender forslag til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning på 

høring. Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale 

retningslinjer for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til 

retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter fra 

utdanningene, tjenestene og studentene. Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om 

særlig å vurdere om innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov, 

og om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til tilrettelagte tjenester er 

ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er noe som mangler eller som 

bør utgå i retningslinjene.  Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den 

enkelte retningslinje, og om innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for 

utdanningen. Videre ber departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen 

av praksisstudiene er hensiktsmessig. Et av formålene med retningslinjen er å sikre at 
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kandidater med samme utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken 

utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.  

  

Overlegeforeningen (Of) har vurdert høringsdokumentene og har følgende kommentarer: 

• Of synes det er positivt at kravene til paramedisin utdanning nå forskriftsfestes, for å 

sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå på kandidatene uavhengig av 

utdanningsinstitusjon. Dette vil sikre tjenestene et minimumskrav til grunnutdanningen 

hos ambulansepersonell, og sannsynligvis redusere variasjon mellom tjenestene. 

• Of merker seg imidlertid at forskriften kun gjelder for universiteter og høyskoler som 

gir paramedisinutdanning, og ikke for videre bedriftsintern opplæring i det enkelte 

helseforetak med sørge for ansvar for ambulansetjenestene. Slikt sett så vil forskriften 

kunne sikre faglig likhet inn til selve tjenestene, mens det fortsatt vil være en betydelig 

variasjon frem til pasienten grunnet svære ulikheter mellom ambulansetjenestene på 

videreutdanning, utstyr, medikamenter og delegeringer til det enkelte helsepersonell.  

• Under formål med utdanning beskrives at «Formålet med utdanningen er å utdanne 

kandidater som i utøvelsen av faget har fokus på å fremme, vedlikeholde og reetablere 

god helse og livskvalitet for mennesker på individ-, gruppe og samfunnsnivå». Of 

mener at dette er et for vidtrekkende formål for grunnutdanning i paramedisin og bør 

omformuleres. 

• Videre beskriver man at «kandidaten (skal) i en tidlig og ofte uavklart fase vurdere 

behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade, forebygge, lindre lidelse, gi 

omsorg og om nødvendig sikre en verdig død.» Ambulansetjenester driver 

hovedsakelig med enklere behandling og transport av pasienter til legevakt og sykehus, 

der leger utfører endelig diagnostikk og behandling av pasientens skade eller 

sykdomstilstand. For eksempel kan de fleste ambulansetjenester ta EKG ved 

brystsmerter, men ingen ambulansepersonell har nødvendig medisinskfaglig 

kompetanse til å tolke EKG eller til å diagnostisere eller behandle årsaken til 

hjerteinfarkt. Dette vil være en spesialisert legeoppgave. Videre mener Of at 

forebygging av sykdom og skade er en hovedoppgave som tilligger 

primærhelsetjenesten, og er ikke en nødvendig del av beskrivelsen av oppgaver som 

ambulansepersonell skal kunne gjøre.  

• Under formål med utdanningen beskriver man at «Utdanningen skal sikre at kandidaten 

kan håndtere pasienter med komplekse og sammensatte tilstander.» Of minner om 

Statens Helsetilsyn sin rapport etter landsomfattende tilsyn (2008), der man beskrev 

Sofienbergsaken og mente at «Ambulansepersonell har etter vårt syn ikke kompetanse 

til å skille mellom hodeskade og rusmiddelpåvirkning. Pasienter med slike 

problemstillinger bør derfor rutinemessig vurderes av lege.» Det beskrevne er ett 

eksempel på at en pasient sitt akutte kliniske symptombilde ofte kan være vanskelig å 

vurdere. Of er enig i at ambulansepersonell ikke kan forventes å takle pasienter med 

særlig komplekse eller sammensatte lidelser. Vi mener således at teksten under formål 

med utdanning må klargjøres, slik at det ikke beskrives en forventning om at kandidater 

etter grunnutdanning i paramedisin skal kunne ivareta oppgaver som normalt kun kan 

ivaretas på en forsvarlig måte av lege-utdannet helsepersonell. 

• Of støtter at det samiske folket skal ha likeverdige helsetjenester. Imidlertid kan vi ikke 

se at ansvaret for språkutdanning skal tilligge universitet og høyskoler under 

grunnutdanningen. Dette ansvaret bør ligge hos fremtidig arbeidsgiver (helseforetaket) 

som har sørge for ansvaret for nødvendige ambulansetjenester i nedslagsfeltet til det 

samiske urfolket. 
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• Seksuell trakassering av medarbeidere synes å være vanlig også i ambulansetjenester, 

slik som i andre samfunnsområder, og Of mener at temaene helserett og etikk bør 

forsterkes for å sikre at kandidatene har adekvat kunnskap om trakassering i 

arbeidslivet, hva som er god arbeidskultur, hvordan sikre et godt arbeidsmiljø, og 

juridiske bestemmelser omkring dette. 

• Helsepersonell-loven sier at «Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige 

kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er 

nødvendig og mulig. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen 

ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder 

undersøkelse og behandling av den enkelte pasient». Ambulansepersonell har viktige 

ambulansefaglige oppgaver i kjeden som behandler pasienten i forløpet fra sykdom 

eller skade og frem til utskrivelse fra sykehus, særlig i den initiale fasen. Derfor er det 

lett å glemme at av alt helsepersonell som har behandlingsansvar i dette forløpet, så har 

ambulansepersonell fortsatt den laveste medisinskfaglige kompetansen. Da er det viktig 

av pasientsikkerhetshensyn å sikre at kandidater kjenner til at de skal innhente bistand 

eller råd fra mer kvalifisert personell der det er nødvendig. Of mener at dette lovkravet 

burde vært forankret bedre i forskriften. 

• Of mener at krav om kompetanse i utrykningskjøring under utdannelsen vil overføre 

økonomiske følgekostnader fra helseforetakene til universitet/høyskoler ved at 

høyskole/universitet må betale for utrykningslappen som i dag betales av arbeidsgiver. 

Krav om kompetansebevis (i henhold til akuttmedisinforskriften) gjelder i dag for 

arbeidsgivere som har sørge for ansvaret (det vil si helseforetakene) og vi kan ikke se at 

denne endringer er godt begrunnet.  

• Of mener at krav til kunnskap om oppbygging, kompetanse og funksjonsområder til 

legevakt og akuttmottak bør beskrives bedre under kunnskapsområdet i forskriften.  

• Of mener at krav til kunnskap om legers oppgaver og myndighet (samarbeidende 

helsepersonell) på skadested bør beskrives bedre under operativt ambulansearbeid. 

• Of mener at krav til kunnskap om akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), 

ambulansekoordinering og sykehusene som beredskapsaktører bør beskrives bedre. 

• Of mener at det bør være krav om minst 4 uker praksis på AMK, for å sikre 

tilstrekkelig kunnskap om medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansekoordinering og 

sykehusenes beredskapsfunksjoner. 

• Of mener forskriften bør gjennomgå redaksjonelle forbedringer og forkortes. For 

eksempel ser ikke Of at det er nødvendig med 3 ulike paragrafer om «Paramedisinsk 

profesjon, etikk og helserett». Det samme argumentet gjelder for flere deler av 

dokumentet.  

 

Sak 201/18-19  Høring – Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av  

Plan S.  

 Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Bakgrunn:  

Plan S er et initiativ som ble lansert i september 2018 for å gjøre all offentlig finansiert forskning 

åpent tilgjengelig. Bak initiativet står cOAlition S, en sammenslutning av europeiske 

forskningsråd, inkludert vårt eget Norges forskningsråd, og andre finansieringskilder for 

forskning. Plan S har fra starten av blitt støttet av EU, og stadig flere finansiører også i land 

utenfor Europa slutter seg til initiativet.  
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Stortinget har også tilsluttet seg prinsippet om åpen publisering. Samfunnsgevinstene ved å gi 

bedrifter, profesjonsutøvere og allmennheten gratis umiddelbar tilgang til forskningsresultater 

er store. Skattebetalerne har allerede betalt for den offentlig finansierte forskningen over 

skatteseddelen, og resultatene av forskningen bør derfor være offentlig tilgjengelig.  

Det er flere forhold knyttet til Plan S og publisering vi trenger bedre kunnskap om. Ettersom 

akademisk publisering er et internasjonalt fenomen, er det mest hensiktsmessig å utrede disse 

spørsmålene sammen. Det pågår nå flere internasjonale utredninger som belyser ulike 

problemstillinger og spørsmål som er blitt aktualisert som følge av Plan S. 

Kjernen i Plan S er at de deltakende forsknings-finansiørene f.o.m. 2020 vil kreve at alle artikler 

som er resultat av forskning de finansierer skal være umiddelbart tilgjengelige for alle fra 

publiserings-tidspunktet. Plan S har aktualisert spørsmålet om det er behov for å justere den 

norske publiseringsindikatoren (https://npi.nsd.no/) ettersom åpne kanaler er underrepresentert 

på nivå 2.  

Indikatoren brukes til å beregne poeng for vitenskapelige publikasjoner som igjen danner 

utgangspunkt for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra 

Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler.  

Mange har pekt på en målkonflikt mellom Plan S-kravet om åpen publisering og det økonomiske 

insentivet i publiseringsindikatoren, der (ofte lukket) publisering på nivå 2 gir størst økonomisk 

uttelling og akademisk prestisje for forskningsmiljøene. 

Kunnskapsdepartementet sender derfor tre ulike alternativer for eventuell justering i indikatoren 

på høring.  

1.       Fortsette med dagens indikator uendret  

2.       Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator 

          om belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2  

3.       Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik nivå 1 i en        

          overgangsperiode 

  

Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene ta stilling til følgende:  

·         Hvilket alternativ bør velges for publiseringsindikatoren i lys av Plan S?  

·         Gi en begrunnelse for valget. 

Overlegeforeningen (Of) mener følgende:  

• Of støtter prinsipielt arbeidet med å gjøre all offentlig finansiert forskning åpent 

tilgjengelig for alle pasienter, pårørende, leger, forskere og samfunnsinstitusjoner.  

• Of registrerer at det kan være kryssende hensyn og meninger i denne saken utifra hvilket 

hovedståsted man har (fks sykehusansatt kliniker eller universitetsansatt forsker).  

• For overleger, så er fri tilgang til de nyeste og beste forskningsresultatene innen egne 

fagfelt helt nødvendig for å yte optimal pasientbehandling i en verden der pasientene i 

økende grad ønsker, og har rett til, medbestemmelse i egen behandling og oppdatert 

informasjon om egen sykdom og nyere behandlingsmetoder. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnpi.nsd.no%2F&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C48e159d02017459a889208d6e83aa1ed%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636951735851755548&sdata=OlQhaT%2FALTauwcN5uMa0Z7lsKHluh4%2BBof%2FP26TAt18%3D&reserved=0
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• Fri tilgang til nyere forskning er også essensielt for utvikling av helsenæringen, for 

innovasjon og for utvikling av ny teknologi og nye behandlingsmetoder for å møte de 

økende demografiske utfordringene i befolkningen og sykdomsutvikling i årene som 

kommer. OECD har også påpekt at mens Norge satser mye offentlige ressurser på 

helseforskning, så klarer man ikke fullt ut å hente ut potensialet som ligger i innovasjon.    

• Of registrerer at akademisk forskning i dag utvilsomt er «big business» for de store 

internasjonale kommersielle forlagene, i en prosess som fremstår som lite solidarisk og 

samfunnsgagnlig dersom endepunktet er å kunne gjøre ny kunnskap gjennom forskning 

tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. Paradokset er at det offentlige 

finansierer helseforskning gjennom offentlige tildelinger, lønner forskerne som 

produserer selve forskningen, lønner andre forskere som vurderer manuskriptene før 

publisering («peer-review», et arbeid som selve forlagene/tidsskriftene i dag ikke har 

utgifter til), og betaler forlagene betydelige summer for å kunne publisere arbeidene 

elektronisk i medisinske tidsskrift. Samtidig må offentlige universitet, høyskoler og 

helseforetak stadig betale mer for institusjonstilgang til (egenprodusert) vitenskapelige 

resultat fra samme kommersielle forlag, som da høster gevinstene både på publisering-

siden og på distribusjons-siden av prosessen.   

• Of registrerer at akademisk prestisje og karriere nok i stor grad er styrt av antall publiserte 

artikler og av tidsskriftenes «impact factor», og at forskningsinstitusjonene i dag har 

økonomisk gevinst av å publisere i høyt anerkjente - og ofte lukkede - medisinske 

tidsskrift. Denne økonomiske uttellingen opprettholdes av den norske 

publiseringsindikatoren slik dette er organisert i dag og dette er uheldig. Resultater 

publisert i høyt rangerte tidsskrift er, som hovedregel, av høy kvalitet og tuftet på god 

forskning ofte fra sterke forskningsgrupper eller store fagmiljø. Samtidig er det slik at 

god forskning også publiseres i lavt rangerte åpne tidsskrift og tilsvarende kan dårlig 

forskning publiseres i lukkede høyt rangerte tidsskrift, slik at en klar sammenheng 

mellom kvalitet og nivå er ikke alltid tilstede. Små forskningsgrupper eller smale 

fagmiljø vil ofte ikke ha den samme tilgangen til større tidsskrift.  

• Of kan ikke se at en videreføring av den praksis som i dag er fundamentert i den norske 

publiseringsindikatoren i noen stor grad kommer pasientene og pårørende til gode, eller 

bidrar i særlig grad til utvikling av nyere behandlingsmetoder eller ny teknologi i 

helsetjenesten. Dette krevet umiddelbar og fri tilgang til nyere forskning. Selv om 

forskere i dag som oftest kan betale ett tillegg for å muliggjøre «open access» for egen 

forskning i lukkede tidsskrift, så er dette en fordyrende måte å spre forskning på. 

Konklusjon:  

• Of mener prinsipielt at all offentlig finansiert forskning bør være åpent tilgjengelig 

umiddelbart ved publisering. Ingen av de nevnte tre alternativene åpner kun å belønne 

full åpenhet for all forskning, noe som vi tror vil være fremtiden. Of tror at forskning vil 

finne andre publiseringsplattformer fremover, og at dyre lukkede tidsskrift ikke vil være 

bærekraftige med de signalene som i dag kommer fra store forskningsfinansører og at de 

heller ikke imøtekommer forventninger fra pasienter, pårørende og klinikere. 

• Alternativ 1 er det svakeste, og støtter ikke opp under Plan-S. Alternativ 3 er heller ikke 

fullgod, da denne reduserer insentivet for forskere til å tilstrebe å levere god forskning i 

høyt rangerte tidsskrift. Alternativ 2b (bare å la åpen publisering på nivå 2 telle i 
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indikatoren) er den av de tre alternativene som Of støtter, fordi den vil bibeholde 

kvalitetsstrukturen i forskning og samtidig kunne belønne forskningsmiljø og tidsskrift 

som sørger for åpen tilgang til forskningsresultat.  

 

Sak 202/18-19  Eventuelt. 

  

   #Metoo 

   Det ble orientert om at Dnlf vil delta under landsstyremøtet i  

Kristiansand med en egen #metoo-stand som oppfølgning av mulige 

saker om seksuell trakassering. 

 

 

 

03.06.2019 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 


