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   Godkjent 5.9.2019. 

 

 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening onsdag 28. august - 

lørdag 31. august 2019, Nyala hotel, Sanremo, Italia. 
 

 
Til stede avtroppende styre: 

Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Ståle Clementsen, Janne K. Bethuelsen, 

Lindy Jarosch-von Schweder Geir Arne Sunde og Christian Grimsgaard. 

 

Til stede påtroppende styre: 

Anne-Karin Rime, Geir Arne Sunde, Ståle Clementsen, Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-

von Schweder, Solveig Nergård, Mathis Heibert og Marie Skontorp. 

 
Forfall: 
Arild Egge. 
Marie Skontorp og Solveig Nergård  var kun tilstede når det nye styret var samlet. 
 

Fra sekretariatet: 

Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland. 

 

 

 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Legenes hus – ombygging.  

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

 

 

Saker til avtroppende styre: 
 

Sak 221/18-19  Referat fra styremøtet 18. juni 2019 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 222/18-19  Bladet "Overlegen" 

   Styret diskuterte mulige temaer for de kommende numrene. 

 

   Saken ble behandlet både av avtroppende og påtroppende styre. 

 

Sak 223/18-19  Evaluering av styreperioden / arbeidsform etc 

Styret evaluerte ulike sider ved arbeidet i den foregående to-årsperioden. 
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Sak 224/18-19 Høring – Å bygge broer – Rapportutkast til intern høring i 

Legeforeningen 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Generelt mener Of at det er positivt at Legeforeningen søker å utarbeide en slik rapport.  

 

I definisjon av samhandling (s6) står det at ”Man bør skille mellom begrepet samhandling, som 

brukes om systemer, og samarbeid som brukes om det konkrete samspillet mellom ulike aktører 

i konkrete saker”. Of er enig i at dette skillet av begreper synes fornuftig. Imidlertid, så synes 

begrepet ”samhandling” å være innbakt i så mye av det offentlige ordskiftet rundt forholdet 

mellom kommuner og sykehus, og også innbakt i opparbeidet kommunikasjon innad i sykehus 

for å beskrive samarbeids-relasjoner og oppgavedeling mellom sykehusavdelinger og 

enkeltkommuner/fastleger, at vi ikke er sikre på om det er mulig å gjeninnføre et klarere 

begrepsbruk på dette området. Når det er sagt, så støtter vi skillet, og mener en tydeliggjøring 

av nomenklatur også kan bidra til å klargjøre for helsepersonell hvilke konkrete oppgaver 

helsevesenet har i dette, og hva som er gangbar terminologi på ett mer ”politisk” nivå.   

 

Under Integrerte helsetjenester (s6) er det samme avsnittet gjentatt to ganger i siste del, og Of 

vil anbefale at ett av disse avsnittene slettes. 

 

I del-I om samhandling (s7) står det følgende i innledende avsnitt: ”Helsetjenesten er i stadig 

utvikling og organiseringen må gjenspeile samfunnets behov. Selv om norsk offentlig 

helsetjeneste har vært igjennom flere overordnede organisatoriske endringer de siste 30 år, 

kan det likevel være krevende å se hvilken forventet effekt dette har hatt for pasientene [4]. Det 

har til og med vært hevdet at store, organisatoriske reformer kan skade mer enn det gagner for 

pasientpopulasjoner”. Of mener avsnittet må omskrives da Landsstyret har vedtatt (2017) å 

arbeide for en avvikling av dagens ordning med RHF, og mener at sykehusorganiseringen må 

inngå i arbeidet med ny regionreform, der inndeling i flere nye helseregioner kan lede an og 

sette retning for reformen. Avsnittet, slik det fremgår i rapporten, kan forståes som en 

oppfordring mot å gjøre organisatoriske endringer i forvaltningen av helsetjenesten, noe som 

Of mener ikke er i tråd med intensjonen i Landsstyret sitt vedtak.  

 

Tvert imot, mener Of, så kan det være hensiktsmessig for samhandlingen mellom spesialist-

helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, også for avklaring av ansvar og oppgavefordeling i 

håndtering av disse pasientgruppene, at forvaltningsnivåene ligner hverandre i struktur og 

innretning. Det asymmetriske styrkeforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 

og de negative konsekvensene dette har for fastlegene, noe som også rapporten peker på, er 

kanskje det beste eksempelet på at en asymmetrisk organisering av helsetjenesten i fire RHF 

og ett større antall kommune-regioner, ikke skaper positive ringvirkninger for samhandling og 

samarbeid rundt pasienten.  

 

Samtidig, så må dette avsnittet også ivareta en klok reservasjon mot å gjøre store endringer i 

velfungerende helsetjenestesystemer, ofte mot fagfolkenes anbefalinger og med uklare 

økonomiske gevinstrealiseringsplaner, slik som vi erfarer at det er gjort i prosessen rundt Oslo-

sykehusene. 

 

Of mener at kapittelet om manglende økonomisk gevinstrealisering rundt framskrivinger og 

utviklingsprosjekt med fordel kunne være omskrevet, der hovedpoengene fremkom i kulepunkt 
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for å øke lesbarheten. Imidlertid kjenner Of igjen metodikken med å utvikle prosjekt som 

tilsynelatende gir gevinst på en sektor, uten å ta hensyn til at dette i ett overordnet perspektiv 

kanskje ikke er god samfunnsøkonomi for andre sektorer. Utvikling av elektroniske 

pasientjournalsystemer som ikke er kompatible med kommunenes systemer, forvaltningen av 

ØHD/KAD senger mellom sykehus og kommuner og svarteperspillet rundt utskrivningsklare 

pasienter er andre eksempler der dette samarbeidet ikke fungerer godt nok. 

 

Of støtter at rapporten understreker at ”Det er grunn til å spørre seg om dette er en effekt som 

tjener et helhetlig pasientforløp eller om det kun er økonomiske besparelser for sykehusene 

som er målet. Det er derfor all mulig grunn til å flytte fokus fra redusert liggetid i sykehus til 

gode totale pasientforløp med lite oppstykking.” Of mener at dette synet godt kunne vært 

forsterket og løftet frem enda tydeligere i rapporten. 

 

I avsnittet om ”et felles, omforent mål” (s9), så minner Of om den helsepolitiske debatten på 

Landsstyremøtet i 2019, der det fremkom at storbrukere av helsetjenester i 

kommunehelsetjenesten ikke nødvendigvis er de samme individene som er storbrukere av 

helsetjenester i spesialisthelsetjenesten - og at målsettingen for den enkelte pasient i de to 

sektorene derfor heller ikke nødvendigvis er den samme. Ei heller samsvarer målene 

konsekvent med hva som synes å være viktigst for pasientene selv. Da synes det vanskelig å 

operere med begrepsbruk som ”et felles, omforent mål” i rapporten. Samtidig vil det, slik 

helsevesenet er organisert i dag, være nærliggende å tenke at det felles målet for de ansvarlige 

for de ulike sektorene vil være overordnede økonomiske mål, ikke pasientsikkerhet eller 

kvalitet i behandlingen. Of vil anbefale at man omskriver og forsøker å løfte inn 

pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandling som førende begrep, fremfor terminologi som 

ligger nærmere en økonomisk forståelse og forvaltning av helsetjenesten.  

 

I avsnittet om hvilke faktorer som gjør samhandling vanskelig (s10), så mener Of at bruken av 

bokser med kulepunkt som synligjør de viktigste faktorene er oversiktlig og flott. Imidlertid er 

ikke den ledsagende teksten like avklarende, og inneholder begrep som ”fastlegens adferd”. 

Dette bør omskrives, det er vel henvisningspraksis eller annet som bestemmer antall 

henvisninger, ikke ”adferd”, som Of oppfatter som mer rettet mot noens oppførsel eller 

bevegelsesmønster ?  

 

Under avsnittet En pasient-En sykdom (s10) brukes ordet ”oppføling”. Det skal vel stå 

”oppfølging” ? 

 

I avsnittet om ”Prinsipper for god samhandling” (s10) bør bruken av begrepene samhandling 

versus samarbeid gjenspeile det skillet man forsøker å reetablere tidligere i dokumentet. Slik 

det står her, så brukes begrepene igjen om hverandre og i kontrast til det man tidligere i 

rapporten har forsøkt å tydeliggjøre. 

 

I beskrivelse av samarbeid mellom ”nivåene” i kulepunkt 2 øverst på side 11, synes Of at det 

bør stå ”mellom sektorene” og ikke ”mellom nivåene”. Nivå brukes vanligvis om ulike 

innsats/kvalitet innen samme enhet, for eksempel sykehus. Slik det står, antydes et 

nivåforskjell (i hva da ?) mellom kommune og sykehus. Likeledes bør det i samme kulepunkt 

stå mellom ”fastleger/LV-leger” og ”Leger” på sykehus. Dette er mer inkluderende også for 

fks innleggelser der regelen er at det er ikke-spesialister som tar imot og driver behandling 

initialt (primærvakter). Samtidig ser Of at spesialistene/overlegene (bakvakt) som hovedregel 

vil overta behandlingsansvaret etter hvert, og/eller møter pasientene som er henvist til 
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poliklinisk utredning og behandling. Således bør kulepunktet beskrive dette samarbeidet langs 

flere akser. 

 

Of mener at selv ved kompliserte pasientkasus som krever en utstrakt samarbeid mellom flere 

fagpersoner, i flere disipliner, og ofte på flere nivå, så bør det være en lege med definert 

hovedansvar som har myndighet med tanke på beslutninger, koordinering og kommunikasjon 

med pasienten.  

 

Of mener at avsnittet om elektronisk kommunikasjon bør endres. Slik situasjonen er for mange 

sykehusleger i dag, så ”oversvømmes” de ofte av dialogmeldinger og telefoniske henvendelser 

på vakttid, som det i de senere år er ønsket av fastlegene, og i økende grad tilrettelagt for av 

sykehusene. Men, mange vaktlag får i dag rundt 30-50 telefonhenvendelser per vakt, og 

enkelte vaktlag kan komme opp i tresifret antall telefonhenvendelser per vakt, noe som kan gå 

på bekostning av andre vaktoppgaver, pasientrettet arbeid og skape samtidighetskonflikter. 

Slike henvendelser kommer ofte fra fastleger, legevakt, andre sykehus, AMK og andre 

samarbeidspartnere. Da snakker man ikke om ”gjensidig tilgjengelighet”, men om en 

kontaktform som kan oppfattes som en ensidig belastning på vakthavende sykehusleger, særlig 

innen medisinske (hjerte/lunge/medisin), kirurgiske (gastrokirurgi, ortopedi, nevrokirurgi), og 

gynekologiske fagområder. Selv om innføring av ny teknologi muliggjør sømløs kontakt 

mellom vakthavende sykehusleger og en rekke interne og eksterne aktører, så er det ikke 

sikkert at en økende kommunikasjonsbyrde for vakthavende leger er en god organiseringen 

med tanke på kvalitet i pasientarbeid og pasientsikkerhet. 

 

Of støtter utvikling av arenaer for samhandling på tvers av sektorer og faggrupper. Ett 

eksempel kan være MDT-møter (multidisiplinære), der diskusjon om enkelte pasientkasus står 

i fokus. Slike arenaer kan være lokale, regionale, eller nasjonale.  

 

Of finner ikke at det er god nok dokumentasjon for å beskrive gode løsninger for ”integrerte 

helsetjenester” i noen særlig grad, og er redd for at man havner i løsninger som er like dårlige 

(eller gode) som i ”de fragmenterte tjenestene” slik dagens helsetjeneste beskrives som. En 

annen fare er utvikling av et svært byråkrati som vil avle stadig egne nye oppgaver for å 

koordinere og utvikle slike integrerte løsninger, utan at det økonomiske sluttresultatet blir 

billigere eller uten at kvaliteten på pasientbehandlingen bedres. Selv om integrerte tjenester og 

helsetjenesteteam for noen pasienter kan være en god løsning, så kommer man ikke unna at 

fagpersonene i disse teamene vil tilhøre to ulike forvaltningsnivå og sektorer, som hver for seg 

kan ha mest fokus på oppfyllelse av egne faglige og økonomiske mål, og dette kan være en 

bremsekloss for utvikling av sømløse integrerte tjenester for pasientene. 

 

Of mener man i rapporten bør ha en gjennomgående mal for bruk av referanser. Enten inni 

setningen der det blir henvist til annen litteratur, eller samlet på slutten av en setning. Nå er det 

en lett blanding. For å øke lesbarheten og struktur i dokumentet bør man gjennomgående følge 

en stil. 

 

Oppsummering:  

Of synes at rapporten overordnet fremstår som noe uferdig, og den er litt svak på struktur og på 

mangel på konklusjon spesielt. For en leser, så fremstår innholdet som lite avklarende, spesielt 

opp mot hva Legeforeningen mener fremstår som de mest aktuelle løsningene på dette med 

integrerte tjenester og samhandling. Selv om integrerte tjenester og samhandling kan fremstå 

som en ønsket løsning på oppfølgingsansvaret og kapasitetsproblemene for disse 

pasientgruppene, så tviler Of på at dette kan bli annet enn ett viktig supplement for enkelte 
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pasientgrupper slik helsetjenesten er organisert idag. Of ser ikke at helsesektorene, uten at det 

tilføres betydelige ressurser, kan utbrede integrerte tjenester i særlig omfang idag, all den tid 

aktuelt helsepersonell allerede er i full drift i annen pasientbehandling. Videre, så mener Of at 

deltagelse i integrerte team for sykehusleger vil være tid og resurskrevende.   

 

Sak 225/18-19 Høring – Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for 

legevakt 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for legevakt. I tillegg omfatter høringen 

utkast til nasjonale kvalitetsindikatorer på legevaktområdet.  

 

Formålet med veilederen er å sikre god kvalitet på legevaktene og legevaktsentralene.  

 

Målgruppe for veilederen oppgis å være ledere og ansatte på landets legevakter og 

legevaktsentraler, og ledelsen i landets kommuner.   

• Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på veilederen og kvalitetsindikatorene som 

helhet og de enkelte anbefalingene i høringsutkastene.  

• Vi ber om tilbakemelding på om innholdet i veilederen oppleves som tilstrekkelig 

nyttig. Er det andre emner/problemstillinger som bør omtales?  

• Vi ber om tilbakemelding på om indikatorene oppleves som relevante og nyttige. Er det 

andre indikatorer som kan være aktuelle?  

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på arbeidsmøte 28. august 2019 og 

har følgende innspill:  

 

• Of regner med at det er andre foreningsledd og fagmiljø som veilederen kanskje er mer 

aktuell å uttale seg om, og at disse vil levere mer utfyllende høringssvar. 

• Veilederen er omfangsrik (ca 100 sider), men dette oppveies av en ryddig 

innholdsfortegnelse, og omfanget vil nok sannsynligvis ikke oppleves som 

anstrengende i ett digitalt format. Oppbygningen er slank med en initial poengtert 

heading i hvert kapittel, etterfulgt av et mer utdypende avsnitt med referanser og linker. 

Dette gjør veilederen lettlest. Of mener det kan være nyttig å organisere referanselisten 

under hvert kapittel slik det er gjort, istedenfor på slutten av dokumentet som vanlig. 

Dette gjør oppslag i dokumentet enklere. 

• Of mener veilederen fremstår som ett «førsteutkast», der ikke alle detaljene ennå er 

fullt på plass, og regner med at veilederen vil modnes i påfølgende revisjoner i årene 

som kommer og finne sin form etterhvert. Of oppfordrer Helsedirektoratet til å 

inkludere legevaktsmiljøene i det fremtidige arbeidet med revisjon og vedlikehold av 

de nasjonale faglige retningslinjer, slik at de operative miljøene får ett eierskap til 

utvikling av dette fagfeltet/veilederen fremover. Det vil også gjøre fremtidige 

revisjonsarbeid lettere.   

• Of mener at legevakt må stille med hensiktsmessig arbeidstøy til helsepersonellet, i 

tillegg til personlig verneutstyr, av hygiene- og smittehensyn. Rutiner for vask/bytte må 

være på plass. Det må også være mulig å skifte arbeidstøy underveis i vakten ved 

eksponering for smitte og kroppsvæsker, ikke minst av hensyn til neste pasient. 
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• Of mener at legevakt må ha skjermede og tidsriktige hvile/oppholdsrom for personalet 

som sikrer forsvarlig hvile på vakt med mulighet for dusj/klesvask.  

• Legevakt bør ha skjermede arbeidsrom med adekvate IKT løsninger for legenes 

journalarbeid. Tilsvarende bør legevaktsleger ha lesetilgang til relevant spesialist-

helsetjeneste sitt journal, røntgen og laboratoriesystemer for å sikre diagnostikk og 

pasientsikkerhet. 

• Legevakt bør ha egnede avvikssystemer og systemer for å sikre god 

pasientsikkerhetskultur. 

• Of mener at krav til leger i legevakt ikke må utelukke deltagelse fra leger i 

spesialisthelsetjenesten eller andre egnede legevikarer. Dersom kravene blir ”for 

strenge”, også til bakvakt, så kan dette få negative konsekvenser for spesielt 

distriktenes evne til å dekke nødvendige legevakttjenester til sin befolkning. 

Tilsvarende kan gjelde for storbyene med store legevakter og høy turnover på 

personell. Of er fornøyd med at det fortsatt åpnes for at legestudenter kan arbeide på 

legevakt i egnede stillinger. 

• Om fagutvikling, så mener Of at alle ansatte må ha en personlig kompetanseplan, og tid 

avsatt i tjenesten til å holde seg faglig oppdatert, herunder kurs og selvstudie. 

• Når det gjelder kvalitetsindikatorer, så mener Of at svartid, tilgjengelig LV-lege og 

triagering er fornuftige indikatorer, men vi kan ikke se at tall for samtrening med 

ambulanse, tolketjenester og ROS-analyse vil belyse dette fagfeltet eller dokumentere 

kvalitet på en god måte. Of vil anbefale at man måler antall pasienter ferdigbehandlet 

på legevakt inkludert utrykninger (dvs ikke 

videresendt/innlagt/belastet  spesialisthelsetjeneste) inndelt i fagfeltene allmennmedisin 

og sår/brudd, samt pasienter innlagt/utskrevet i ØHD senger. Videre anbefaler Of at 

man måler kvalitet på bemanningssiden, dvs leger og annet helsepersonell som 

oppfyller de oppsatte kravene til vakt/bakvakt.    

 

Sak 226/18-19 Høring – Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med 

graden master i avansert allmennsykepleie 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Det fremgår av saksfremlegget at Helse og omsorgsdepartementet foreslår å innføre 

spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden Master i avansert allmennsykepleie. Norsk 

overlegeforening (OF) avga høringsuttalelse da forslaget til forskrift for denne 

masterutdanningen ble sendt på høring. Det vises til dette høringsinnspillet som inntas 

nedenfor.  

Departementet beskriver at det kun er tannleger og leger som i dag gis spesialistgodkjenning, 

og at en rekke andre yrkesgrupper også ønsker en slik godkjenningsordning. Departementet 

begrunner forslaget om å innføre spesialistgodkjenning for denne gruppen med at innføring av 

offentlig spesialistgodkjenning vil være et tydelig signal fra helsemyndighetene om at 

sykepleiere med den bestemte masterutdanningen innen allmennsykepleie, er en viktig ressurs 

og nødvendig kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenestene  

Of har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at det innføres spesialistgodkjenning for andre 

yrkesgrupper enn de som i dag er omfattet, men anser at slike ordninger bør oppfylle et tydelig 

formål. Begrunnelsen for å innføre denne godkjenningsordningen synes spinkel. I 

saksfremlegget begrunnes tiltaket med behov for å sende et tydelig signal. Offentlige 
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godkjenningsordninger bør ha en vesentlig bedre begrunnelse enn dette, og departementet bør 

bruke andre virkemidler hvis de ønsker å fremme signaler om endringer i helsetjenesten.  

Departementet beskriver at yrkeskategorien er en viktig ressurs og nødvendig kompetanse. 

Påstanden er ikke underbygget i saksfremlegget. I norsk helsetjeneste er dette en relativt ny 

yrkeskategori, og det er ikke sannsynlig at yrkeskategorien utgjør en viktig ressurs og 

nødvendig kompetanse i dag. Hvis departementet ønsker å endre innretningen av de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene – slik at yrkeskategorien blir en viktig ressurs og 

nødvendig kompetanse – bør dette være begrunnet i pasientens behov, grundig vurdert, basert 

på et solid kunnskapsgrunnlag og fortrinnsvis pilotert i norsk sammenheng. 

Norsk helsetjeneste har vært bygget opp med en sterk primærhelsetjeneste hvor 

fastlegeordningen har vært en sentral bærebjelke. Sammenlignet med andre land har denne 

organiseringen gitt et gjennomgående godt tilbud, og avklarte ansvarsforhold mellom de 

viktigste aktørene i pasientbehandlingen. Det er ikke gitt noen god begrunnelse for at det er 

hensiktsmessig at denne nye yrkeskategorien skal gis en særskilt plass i kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Hvilke oppgaver som skal ivaretas er også uklart. Etter Of vurdering er det 

ikke sannsynlig at utdanningsforløpet fullt ut vil kunne oppfylle de omfattende målsetningene 

som er beskrevet i utdanningen. Of vil særlig advare mot at denne yrkeskategorien skal 

diagnostisere og behandle uavklarte tilstander. Of vil fremheve at en slik utvikling vil kunne 

bidra  til uklare ansvarsforhold, ulikhet i helsehjelp, og på sikt bidra til svekkede tjenester.  

Sak 227/18-19  Høring – Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til  

loven – endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv. 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

• NPE gir trygghet for legene i sin yrkesutøvelse og Of er overordnet sett fornøyd med 

ordningen. Samtidig finner Of grunn til å bemerke at det er viktig at ordningen 

oppleves rettferdig.  

• Of mener at det er viktig at ordningen sikrer både den som utfører behandling og den 

som eventuelt blir utsatt for skade. 

• Of savner at modellen sier noe om hvordan man kan jobbe for å redusere antall 

pasientskader. 

• Private tjenester uten avtale med et offentlige er et viktig supplement til den offentlige 

helsetjenesten. En del tilbud skal ikke finansieres av det offentlige, men er samtidig 

viktige tilbud for pasientene. Det er viktig at den foreslått endringen i tilskuddet ikke er 

av en slik størrelsesorden at det kan komme til å påvirke det totale tjenestetilbudet, ved 

at færre velger å etablere og drifte privat tjeneste. En økning av tilskuddssatsene i tråd 

med forslaget vil kunne føre til høyere kostnader for pasientene.  

• Det er ikke skissert andre tiltak i ordningen, bortsett fra at NPE formidler at det ikke 

finnes forsikringsselskap som er villig til å inngå avtale med NPE, noe som gir NPE 

enerett på disse forsikringene. 

• Det framkommer ikke hvor store internkostander er, og hvordan det er arbeidet med å 

redusere denne. 

• Dersom departementet velger at tilskuddene fra privat helsetjeneste skal økes, er det 

Ofs syn at modell 2 (som innebærer at tilskuddet gradvis økes fram mot 2030), er den 

modellen som er minst belastende og derfor den modellen som bør velges.  
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• Of ønsker en tydeligere differensiering av gruppene. For eksempel er øyeleger i en 

egen risikogruppe. Det ordningen ikke tar høyd for, er at noen øyeleger driver opererer, 

andre ikke. Risikoprofilen er derfor ulike også innad i øyelegegruppen. At det ikke 

differensieres ut fra risiko, kan oppleves urettferdig. Konsekvenser av dette er dyrere 

tjeneste. Tilsvarende gjelder for kirurger, det er ulik risikoprofil. Of savner dessuten tall 

på saker hvor pasienter er gitt medhold i sine søknader til NPE, og Of savner også en 

forklaring på de ulike risikogruppenes inndeling. 

• Høringsnotatet burde i større grad redegjort for de endringer som foreslås for hver 

enkelt helsepersonellgruppe, vurderinger av risikogrupper og vi etterlyser en mer 

detaljert drøfting av det tallmaterialet som allerede foreligger 

• Legegruppens inndeling endrer seg uten at det er tydelig forklart. 

 

Sak 228/18-19 Høring – Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29c – Enklere 

tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og 

egen læring 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of er positive til at det foreslås en lovendring som gjør det enklere for helsepersonell å få 

innsyn i pasientjournaler når tilgang er nødvendig av hensyn til læring i etterkant av det 

konkrete behandlingsforløpet.  
 

Ordningen bør imidlertid ikke gi videre tilgang til journalopplysninger enn det som normalt 

følger av den aktuelle yrkeskategoriens tilgangsrettigheter. Pasientens anledning til å reservere 

seg fra denne type journaltilgang må være reell og bør enkelt kunne aktiveres. Ved tilgang til 

pasientjournaler som følger av denne bestemmelsen, bør det etableres krav til at 

tilgangsbehovet dokumenteres i pasientjournalen.  

 

Sak 229/18-19 Høring – Navne-endring i kompetanseområdet alders- og 

sykehjemsmedisin  

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Bakgrunnen for høringen er at Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin ønsker en 

navneendring for kompetanseområdet, slik at det blir hetende kompetanseområde for 

eldremedisin. Dette fordi denne befolkningsgruppen i større grad ikke lenger bare bor på 

sykehjem, men i omsorgsleiligheter og hjemme.  

 

Overlegeforeningen synes dette høres fornuftig ut i dagens situasjon og støtter forslaget til 

navneendring. 

   

Sak 230/18-19  Høring - Forskningsrådets policy for åpen forskning 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Forskningsrådet har sendt ut sitt utkast til policy for åpen forskning på høring.  
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Dette utkastet omhandler blant annet å åpne opp deler av forskningsprosessen, og 

tilgjengeliggjøre og gjenbruke tidligere forskningsresultater som grunnlag for ny 

forskning. Forskningsrådet håper at åpen forskning skal kunne legge til rette for helt nye 

kunnskapsprosesser som tar høyde for målkonflikter samt dilemmaer og kompleksitet i 

utfordringer og problemstillinger.  

  

Policyen har tre hovedmål for å favne de ulike aspektene av åpen forskning:  

· Bidra til et velfungerende forskningssystem  

· Bidra til bærekraftig verdiskaping og å løse samfunnsutfordringer  

· Styrke tilliten til forskningen  

  

Åpen forskning vil påvirke hvordan forskning finansieres, utføres, evalueres og hvordan 

resultater deles og etterprøves. Dette vil kreve kulturendringer både i forskningsmiljøene og i 

institusjoner og organisasjoner. Forskningsrådet mener derfor det er helt nødvendig med 

et godt samarbeid med forskerne, forskningsinstitusjonene og relevante aktører nasjonalt og 

internasjonalt for å gjennomføre tiltakene i policyen.  

  

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på arbeidsmøte 28. august 2019 og har 

følgende innspill:  

  

Generelt sett, så mener Of at dokumentet er veldig godt gjennomarbeidet, med fin lesbarhet og 

solid argumentasjon for bakgrunn og de tiltak som foreslås innrettet for å sikre målene med 

åpen forskning.  

  

Begrepet åpen forskning i dokumentet defineres som ”åpen tilgang til publikasjoner, deling av 

forskningsdata, åpen kildekode og programvare, åpent samarbeid, åpen fagfellevurdering, 

åpne arbeidsmetoder, åpne utdanningsressurser, forskningsintegritet, ansvarlighet og 

involvering av brukere og befolkning”. Policyen springer ut fraPlan S-initiativet. Denne skal 

sikre at ”alle forskningspublikasjoner fra offentlig finansiert forskning er umiddelbart åpent 

tilgjengelige fra publiseringstidspunktet og bidra til en overgang fra tidsskrifter basert på 

abonnement til åpne tidsskrifter”. Regjeringens har også som mål om å gjøre forskningen mer 

tilgjengelig. 

  

For overleger 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. 

  

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 mye av den akademiske forskningen 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. Of kan ikke se at en videreføring av 

denne praksis i noen stor grad kommer pasientene og pårørende til gode, eller bidrar i særlig 



c:\users\asundber\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\8j2pxvav\ref20190828-31-

godkjent.docx 10 

 

grad til utvikling av nyere behandlingsmetoder eller ny teknologi i helsetjenesten. Dette krevet 

umiddelbar og fri tilgang til nyere forskning.  

  

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

umiddelbart ved publisering. Of er enig i at forskning sannsynligvis vil finne andre metoder 

og publiseringsplattformer fremover, og at lukkede forskningsinitiativ ikke vil være 

bærekraftige med de signalene som i dag kommer fra store forskningsfinansører. Of mener at 

dette heller ikke imøtekommer forventninger fra pasienter, pårørende og klinikere, og 

støtter Forskningsrådet intensjoner om å åpne forskningen. 

 

 Sak 231/18-19 Høring – Nasjonal veileder for akutthjelpere 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter et mer formalisert samarbeid rundt akutthjelpere, og ser viktigheten av den innsats 

spesielt brann- og redningstjenesten, røde kors og norsk folkehjelp gjør i dette arbeidet.  

 

De fleste akutthjelpere vil være i kommunal ansettelse i sine vanlige jobber, for eksempel 

brannvesen eller annen kommunal beredskapsorganisasjon. Of viser til at det er 

helseforetakene som har "sørge for" ansvaret for at befolkningen får nødvendig helsehjelp i 

sine opptaksområder, også i de tilfeller akutthjelpere gjør en innsats i de initiale minuttene.  

Derfor må det også ligge til  helseforetakene å inngå avtale om samarbeid omkring utdanning, 

utstyr og drift av en slik ordning, herunder om helseforetakene vil la dette inngå i det vanlige 

samarbeidet med sine opptakskommuner. Of mener at dette ansvaret ikke nødvendigvis bør 

«outsources» til eksterne organisasjoner eller stiftelser, ikke minst av hensyn til samarbeid med 

helseforetakenes sine ambulansetjenester/AMK, og av hensyn til kostnader, forsvarlighet og 

pasientsikkerhet. 

 

 

 

Eventuelt:  

Valg av TV i Helse Finnmark, søknad om utsettelse av valg av TV for perioden 2019-2021 

Styret i Of har diskutert saken og vedtatt at Helse Finnmark kan videreføre dagens 

tillitsvalgtordning fram til ny struktur er på plass 1.1.2020 

 

 

Saker for avtroppende / påtroppende styre 

 
Sak 232/18-19  Of-informasjon 

Styret diskuterte ulike saker som det er behov for å informere om i ulike 

kanaler. 

 

Sak 233/18-19  Overlegen – publisering enkeltvis – digital løsning 

Styret diskuterte ulike modeller. Endelig avgjørelse utsettes til neste 

møte. 

 

Sak 234/18-19  Prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP) for 2019-2021 

Styret gikk gjennom det vedtatte Prinsipp- og arbeidsprogrammet, og 

diskuterte hvilken betydning det har for det videre styrearbeidet. 
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Sak 235/18-19 Forberedelse /strategisk arbeid fram mot hovedoppgjør i 2020 

   Se sak 236/18-19. 

 

Sak 236/18-19  Deltakelse i lønnspolitisk utvalg 

Styret diskuterte aktuelle kandidater til utvalget. Saken blir avgjort på 

neste styremøte. 

 

Sak 237/18-19  Status ledere / lederutvalg 

Per dags dato er det ingen planer om å arrangere nye mini-seminarer for 

ledere. Styret diskuterte andre måter å ivareta Ofs medlemmer som er 

ledere enn dagens ordning og tilbud. 

 

Sak 238/18-19  Lederstipend 

   Edith Stenberg orienterte om innkomne søknader til lederstipendet. 

 

Sak 239/18-19  Regnskap / budsjett – perioderapport pr. 30.6.2019 

   Styret tok perioderapportene per 30. juni 2019 til etterretning. 

 

 

Saker til påtroppende styre fra 1.9.2019: 
 

Sak 240/18-19  Nytt styre – forventninger 

Styremedlemmene delte sine forventninger for den kommende to-års 

perioden. Sekretariatsleder gikk gjennom ulike praktiske sider ved det å 

være styremedlem. 

 

Sak 241/18-19  Fokusområder for kommende styreperiode 

Styret diskuterte fokusområder for den kommende styreperioden, samt 

hvem skal ha ansvar for hva. Saken blir endelig avgjort på neste 

styremøte. 

 

Sak 242/18-19 Gjennomgang og fordeling av de enkelte punkter i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet (PAP) 

 Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

Sak 243/18-19  Fordeling av geografiske områder. 

 

Styret fordelte ansvaret for landets geografiske områder, herunder også 

Ofs struktur av tillitsvalgtapparatet, praktiske løsninger etc. : 

 

Helse Nord: 

Finnmark  -  Solveig Nergård 

Troms   - Solveig Nergård + Narvik  

Nordland  - Mathis Heibert (Nordlandssykehuset, Sykehuset Helgeland) 

 

Helse Midt-Norge: 

Nord-Trøndelag - Lindy Jarosch-von Schweder 

Sør-Trøndelag  -      ” 

Møre og Romsdal -      ” 
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Helse Vest: 

Sogn og Fjordane - Geir Arne Sunde – Helse Førde 

Hordaland  - Geir Arne Sunde – inkl. Helse Bergen 

Rogaland  - Marie Skontorp – inkl. Helse Fonna og Helse Stavanger 

 

Helse Sør-Øst:  - Christian Grimsgaard– OUS, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold,  

Sykehuset Telemark, Sykehuset Innlandet og Helse Sørlandet. 

 

Helse Sør-Øst/Virke - Anne-Karin Rime – Lovisenberg, Martina Hansen, 

    Virke-sykehusene Vest, Øst, Nord + Viken psyk.senter. 

    Østfold. 

 

Helse Sør-Øst: - Ståle Clementsen – Diakonhjemmet, Borgestad, Modum  

Helse Sør-Øst:  - Ståle Clementsen - AHUS, Østfold, 

 

 

Kommunikasjon med styrets medlemmer – styrets tilbakemelding på styremøtene. 

Sekretariatet sender ut lister over de tillitsvalgte.  

 

Sak 244/18-19  Invitasjon til å foreslå kandidater til Legeforeningens  

forhandlingsutvalg 

   Of foreslår følgende representanter til ulike forhandlingsutvalg: 

 

   FHU-Spekter 

   Faste representanter: Anne- Karin Rime, Ståle Clementsen 

   Vararepresentanter: Geir Arne Sunde, Mathis Heibert 

 

   FHU-Virke 

   Faste representanter: Anne- Karin Rime og Gry Torsæter Dahl 

   Vararepresentanter: Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde 

 

FHU-Stat 

   Fast representant: Anne-Karin Rime 

   Vararepresentant: Geir Arne Sunde 

 

Sak 245/18-19  Valg av landsstyredelegater – oppnevnt av styret –  

for perioden 1.9.2019 – 31.8. 2021. 

Anne Karin Rime og Geir Arne Sunde er delegater via sentralstyret.  

Lindy Jarosch-von Schweder er leder i Sør-Trøndelag legeforening er 

direkte delegat fra det vervet.  

I tillegg skal styret oppnevne 11 landsstyredelegater. 

 

Styret vedtok at følgende fem medlemmer oppnevnes: Christian 

Grimsgaard, Ståle Clementsen, Solveig Nergård, Marie Skontorp og 

Mathis Heibert. 

 

Oppnevning av de resterende seks delegatene skjer på et senere 

styremøte. 
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Sak 246/18-19  Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen 

Saken utsettes til et senere møte. 

 

Sak 247/18-19  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021 

   Saken utsettes til et senere møte. 

 

Sak 248/18-19  Valg 2021. 

Saken utsettes til et senere møte. 

 

Sak 249/18-19  Møteplan for 2019– 2020.  

   Møteplan for den kommende perioden ble vedtatt. 

    

September  Styremøte / fellesmøte med Ylf torsdag 5. september. 

   Styremøte Of fra kl. 10.00-13.00. Oppsummering 16.00-17.00. 

   Fellesmøte med Ylf fra kl. 13.00 – ca. 1600.  

 

Oktober  Styremøte / medlemsmøte i Bergen 

Mandag 14.10.  Styremøte kl. 10, medlemsmøte ca. kl. 14, evt kl. 1500, 

– tirsdag 15.10. kl. 09.00 – 15.00 – overnatting.  

 

November   Styremøte onsdag 13.11. kl. 10.00 – 17.00.  

   Landsrådsmøte 13.11. kl. 17.00 og 14.11. kl. 09.00 – 15.00. 

   Park Inn, Gardermoen. 

 

Desember Styremøte fredag 13.12. kl. 10.00 – 17.30, møterom ME 201 Eyr, K25, 

Oslo.  

2020: 

 

Januar   Arbeidsmøte 9. – 10. januar. Lunsj til lunsj – sted kommer. 

    

   Dnlfs lederseminar tirsdag 14. –  onsdag 15. januar, Bristol  

– Of har en representant. 

 

Februar  Styremøte / tariff-kurs uke 7, tirsdag 11.2. kl. 09.00 – 12.00. 

Tariff-kurs tirsdag 11.2. – torsdag 13.2.2020 

 

Mars   Styremøte torsdag 19.3.2020, kl. 10-17 – Oslo.  

Invitere til fellesmøte med PSL 17.00 -1900, felles middag i etterkant. 

 

April   Nordöl-møte 16. – 18. april 2020.  

   Sverige. 

   Delegater. 

 

April   Styremøte / tirsdag 21. april 2020, fra lunsj. 

Vårkurs / landsrådsmøte  – uke 17 (22-24.4.). Avsluttes til kl. 15.00 

Felles med Ylf. 

 

Mai   AEMH-møte.  

   7-9 May 2020 – Kitzbuhl, Austria. 

   Delegater. 
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Mai   Styremøte torsdag 14.5.2020, kl. 10-17, Oslo. 

  

Juni Landsstyremøtearrangement Soria Moria, Oslo, 

Tirsdag 26. - torsdag 28. mai 2020 

 

   Mandag 25. mai styremøte Soria Moria kl. 14.00 – 16.30.  

   Landsrådsmøte kl. 17.00 – 20.00 

   Tirsdag 26. mai, landsrådsmøte 08.00-10.30.  

   Landsstyremøtet starter kl. 10.30 / evt. 11.00. 

 

Juni   Styremøte tirsdag 16.6.2020, kl. 10-17.00, Oslo.  

 

August   Styremøte /arbeidsmøte – 26. – 28. (29.) august? 

  

September / oktober / november – ikke avklart. 

   

Desember  Styremøte fredag 11.12. kl. 10.00 – 17.30, møterom K25, Oslo 

    

Sak 250/18-19  Overlegen – kommende utgaver - rammeplan 

   Styret bestemte en rammeplan for de kommende numrene.  

   Det betyr at i 2020 så vil nr. 2 bli utgitt etter landsstyremøtet. 

 

Sak 251/18-19 Landsrådsmøte november 2019 - Samling av Ofs 

foretakstillitsvalgte /nyvalgte landsrådsrepresentanter. 

 Styret vedtok at Landsrådsmøtet avvikles den 13. og 14. november. Det 

er ønskelig at møtet avholdes på Radisson Blu Airport Hotel, 

Gardermoen. Styret diskuterte mulige temaer for landsrådsmøtet. 

Invitasjon sendes ut snarest mulig. 

 

Sak 252/18-19  Tariff-kurset 11. – 13. februar 2019. 

Styret vedtok at Mathis Heibert og Marie Skontorp er ansvarlig for 

programmet på tariff-kurset, som avholdes på danskebåten. 

 

Sak 253/18-19  Vårkurset 2020 

   Se sak 258/18-19.  

   Vårkurset 2020 settes opp på saklisten til fellesmøtet med Ylf 5.9.2019. 

 

Sak 254/18-19  Vårkurs 2021 – jubileum 

   Styret vedtok at Ofs 60-års jubileum markeres på vårkurset 2021. 

 

Sak 255/18-19  Overlegen 1-2021 – jubileumsutgave 

Styret vedtok at Overlegen  nr 1/2021 blir et jubileumsnummer i 

anledning Ofs 60-års jubileum. 

 

Sak 256/18-19  Inhabilitet blant styrets medlemmer 

Styrets medlemmer ble informert om reglene om inhabilitet, jf. skjema 

som alle styremedlemmene skal fylle ut. 
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Sak 257/18-19  Innkjøp av evt. datautstyr til nye styremedlemmer 

   Det ble orientert om styrets ordning for innkjøp av datautstyr. 

 

Sak 258/18-19  Valg av ny kurskomité fra 1.10.2019 - 30.9.2021 

Styret oppnevner følgende medlemmer i kurskomiteen: Jannicke Mellin-

Olsen, Ståle Clementsen og Lindy Jarosch-von Schweder. Kurskomiteen 

gis mandat til å oppnevne et medlem til, dersom det finnes ønskelig. 

 

Sak 259/18-19  Valg av nytt lederutvalg fra 1.1.2020 – 31.12.2022 

Styret oppnevner følgende medlemmer til lederutvalget fra 1.1.2020: 

Solveig Nergård og Anne-Karin Rime. Det skal oppnevnes tre 

medlemmer til. Dette avgjøres på et senere styremøte. 

 

Sak 260/18-19  Kurs for tillitsvalgte. 

Nye styremedlemmer ble oppfordret til å delta på kurs for tillitsvalgte. 

 

Sak 261/18-19 Innbydelse til Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde samt 

FAS’ års og medlemsmøde 4. – 5. oktober 2019; Munkebjerg hotel, 

Vejle, Danmark 

   Styreleder Anne-Karin Rime representerer Of på møtet. 

   

Sak 262/18-19  Medlemslister – helseforetakene 

Styret fikk informasjon om arbeidet til Legeforeningens sekretariat for å 

ha et mest mulig korrekt medlemskartotek. 

 

Sak 263/18-19 Invitasjon til å oppnevne representanter – vedtak om etablering av 

arbeidsgruppe som utreder et sett med standarder for 

fastlegekontor. 

Det foreligger til behandling mail datert 4.7.2019 fra fagavdelingen, 

Dnlf. 

 

   Of ser det ikke som aktuelt å delta i denne gruppen. 

 

Sak 264/18-19 Høring – Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i 

helseregisterloven mm.) 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

Ståle Clementsen utarbeider et utkast til høringssvar i tråd med 

diskusjonen i styremøtet. Endelig høringssvar godkjennes av styret per 

mail. 

 

Sak 265/18-19 Høring – NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles 

regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og 

omsorgstjenesten 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

Lindy Jarosch-von Schweder utarbeider et utkast til høringssvar i tråd 

med diskusjonen i styremøtet. Endelig høringssvar godkjennes av styret 

per mail. 
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Sak 266/18-19 Ny høring - Utkast til versjon 6.0 av Norm for 

informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

   Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

Sak 267/18-19  Felles styremøte med Ylf 5.9.2019 

Styret diskuterte temaer for det kommende felles styremøtet med Ylf. 

Styrets leder følger opp overfor Ylf. 

 

Sak 268/18-19  Eventuelt 

 

 

Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 

uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 

 

a) Invitasjon til årsmøte i PSL 30.8.2019 

Grunnet møtekollisjon med arbeidsmøtet så har Of meldt forfall til årsmøtet. 

 

b) Invitasjon til årsmøte i LSA  og NORSAM 29.8.2019 

Grunnet møtekollisjon med arbeidsmøtet så har Of meldt forfall til årsmøtet. 

 

c) Høring – endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv. 

Of ønsker ikke å avgi noen uttalelse i denne saken. 

 

d) Høring – Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

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

 

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) skal erstatte "håndbok for 

abortnemdarbeid". Målet er å forstå og etterleve forskrifter og paragrafer bedre, slik at praksis 

og saksgang blir likt jf. intensjonen om å tilby likeverdige tjenester. Det hadde i den 

sammenheng vært interessant å få kjennskap til uønsket variasjon på området og hvordan dette 

skal følges opp etter at ny veileder er trådt i kraft. 

 

Målgruppen for veilederen er medlemmer av primærnemdene, sentral klagenemd og annet 

helsepersonell som har kontakt med abortsøkende kvinner. Veilederen består av 12 kapittel 

som er godt strukturert. Språket er lett forståelig. I pdf-format er veilederen på 36 sider mot 55 

tidligere. Etter Ofs syn er det fint at veilederen har blitt noe kortere. 

 

Under hvert kapittel er det stort sett gitt både utfyllende kommentarer, veiledning og 

henvisning til rettslig grunnlag. Dette gjør at veilederen blir oversiktlig og med det mer 

brukervennlig. 

 

Det er ønskelig med overgang til digital kommunikasjon også innen klagesaker til 

abortnemnda, se kap 8: «De originale papirene sendes i posten til sekretær/møteforbereder ved 

den sentrale abortklagenemnda». 
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Oppsummert: 

Veilederen er enkel å lese og fremstår forståelig. Det er etter Ofs syn viktig å sikre god 

opplæring og kontinuerlig etterutdanning for å sikre mer likeverdige tjenester. Det er videre 

etter Ofs syn viktig å hindre at veilederen kun blir et oppslagsverktøy for nye medlemmer, men 

at det etableres systemer som sikrer at veilederen følges. 
 

 

30.8.2019 / Jan Eikeland / Liv Marit Fagerli / Edith Stenberg (ref.) 


