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   Godkjent 15.12.2017. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening onsdag 
22. november 2017 kl. 10.00 – 17.00, Legenes Hus, Oslo. 

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

Mathisen, Janne K. Bethuelsen, Ståle Clementsen og Geir Arne Sunde 

(fra kl. 12.30). 

 

Forfall:  Kjetil A.H. Karlsen, Arild Egge, Jørgen Hiim Stålhane. 

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland og Edith Stenberg. 

 

Direktør Jorunn Fryjordet, samfunnspolitisk avdeling Dnlf, holdt foredrag om politisk 
spill under radaren, fra kl 13.00 – 14.00. 
 
 

Følgende saker var til orientering/diskusjon: 
 

 Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

 Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

 Aktuelle mediesaker 

 Informasjon fra styret 

 Bladet Overlegen 

 Status forhandlingssituasjon 

 Utredning om felles Ylf / Of forhandlinger 

 Status lederutvalg/ miniseminar 

 Medietrening i Møre og Romsdal 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 29/17-18  Referat fra styremøte 26.10.2017 

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 30/17-18  Referat fra samling foretakstillitsvalgte / landsrådsrepresentanter 

på Gardermoen 7.11.2017 

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 31/17-18  Bladet "Overlegen" 

 

Det ble vedtatt følgende temaer for de kommende numrene: 

Nr 1/2018: Forslag til bedre organisering i sykehusene 

Nr 2/2018: Utilstrekkelige finansieringsordninger av spesialisthelsetjenesten 
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Sak 32/17-18  Arbeidsrettens dom og prosesser videre 

 

Situasjonen i etterkant av dommen ble diskutert. 

 

Sak 33/17-18  Strategi 2018 

 

Det ble informert om arbeidet i den interne arbeidsgruppen. 

 

Sak 34/17-18  Tillitsvalgtopplæring -Tariffkurset 2018  

 

Forslag til program ble diskutert. Jon Helle viderebringer styrets innspill til Kjetil Karlsen. 

 

Sak 35/17-18   Vårkurset 2018 

 

Det ble orientert om arbeidet med vårkurset. 

 

Sak 36/17-18  Fellesmøte med Ylf – 15. desember 2017  

 

Fellesmøte blir en del av styremøtet fredag 15. desember kl. 13.00 – 15.00. Temaer: Vårkurset 

2018 og forhandlinger 2018. 

 

Sak 37/17-18 |  Fellesmøte med PSL. 

 

Fellesmøte mellom Of og PSL avholdes 15. mars 2017, kl. 17-19.  

Etterfølgende middag for de som har anledning. Of er ansvarlig for gjennomføring og 

bestillinger. 

 

Sak 38/17-18  Gjennomgang og fordeling av de enkelte punktene i prinsipp- og  

   arbeidsprogrammet (PAP) – denne perioden fordelt til  

   fokusområder.  

 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 39/17-18  Valg av landsstyredelegater – oppnevnt av styret – 

for perioden 1.9.2017 – 31.8. 2019. 

 

Styret oppnevnte Aasmund Bredeli som delegat til landsstyret.  

Varamedlemmer oppnevnes senere. 

 

De som er oppnevnt som direkte landsstyrerepresentanter fra Of er:  

    

Christian Grimsgaard, Oslo 

Ulla Dorte Mathisen, Tromsø 

Kjetil A.H. Karlsen, Trondheim 

Ståle Clementsen, Lørenskog 

Geir Arne Sunde, Bergen 

Jannicke Mellin-Olsen, Bærum 

Alexander Seldal, Stavanger 

A. Ulrika Larsson, Lofoten 
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Odd Grenager, Fredrikstad 

Aasmund Bredeli, Oslo 

 

 

Sak 40/17-18   Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019. 

 

Det mangler fortsatt 3 fylker som ikke har valgt landsrådsrepresentanter.  

Sekretariatet purrer. 

 

Sak 41/17-18  Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen  

 

Valgene av disse geografiske landsstyredelegatene ble vedtatt utsatt til etter 1.9.2017 når 

øvrige valgresultater er på plass. Det er Ofs valgkomité som er ansvarlig for disse valgene.  

 

Valgkomitéen avventer fortsatt at landsrådsvalgene skal bli ferdige. 

 

Sak 42/17-18  Valg 2019 

    

Styret diskuterte saken. 

 

Sak 43/17-18   Mulige landsstyresaker 2018 

 

Styret diskuterte mulige landsstyresaker. Saken settes opp til ny behandling på neste styremøte. 

 

Sak 44/17-18   Studietur til Skottland 

 

Det er ikke realistisk å få til en studietur i løpet av våren 2018. Styret jobber videre med 

muligheten for å legge arbeidsmøte høsten 2018 til Skottland, hvor en studietur er inkludert i 

programmet.  

 

Sak 45/17-18   Evaluering av ordningen med egen kommunikasjonsrådgiver i 25%  

   stilling 

 

Styret støtter planene om at kommunikasjonsrådgiveren ansettes i Legeforeningens sekretariat. 

 

Sak 46/17-18   Høring – Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter  

med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte 

spesialisthelsetjenester og statlige barnevernstjenester 

 

Styret vedtok at det ikke skal sendes en høringsuttalelse i saken. 

 

 

Sak 47/17-18   Intern høring – søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – 

   Norsk forening for funksjonell og integrert medisin (NFIM) 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 27.10.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

  

Of har enkelte innvendinger til søknaden. I søknaden beskrives fagfeltet som et felt i 
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fremvekst, med en helhetlig tilnærming, og med vektlegging av forebygging, og bruk av ulike 

og tilpassede metoder, og ved bruk av tverrfaglige tilnærminger. 

  

Etter Ofs syn er både den beskrevne målsettingen og metodikken i søknaden i samsvar med 

helsetjenestens overordnede målsettinger, og er således ikke særskilt for denne foreningen. I 

land hvor helsetjenesten er mer spesialisert og fragmentert vil det kunne være hensiktsmessig å 

etablere særforeninger for å fremme denne type allmenne interesser, men Of kan ikke se at 

behovet er det samme i norsk helsetjeneste.  

 

Etter Ofs syn kunne derfor beskrivelsen av foreningens formål, sykdomsforståelse og metoder 

i stor grad være dekkende også for allmennleger i norsk helsetjeneste.  

 

Of ser at det kan være behov for å tilrettelegge for å organisere tverrfaglige foreninger under 

Legeforeningen, men anser at dette vil kreve mer omfattende gjennomgang av hvordan ulike 

hensyn best kan ivaretas.  

 

Sak 48/17-18 Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere 

 og sikrere tilgang til helsedata 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side datert 11.9.2017. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Overordnede kommentarer 

Of deler utvalgets innledende betraktning knyttet til anvendelse av helsedata: 

«Helsedata er nødvendig for å få kunnskap om hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva som bør 

endres i hele bredden av folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene, og er således en 

grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert politikk- og tjeneste-utvikling.» 

Helsedata-kvaliteten i Norge er gjennomgående god, og er derfor et godt grunnlag for å 

nyttiggjøre data til gode analyser.  

Helseopplysningene er i hovedsak innhentet i møtet mellom pasienten og behandlere i 

helsetjenesten, og gitt i tillit om at data forvaltes på en fortrolig og sikker måte. All 

sekundærbruk av helsedata må ta hensyn til dette grunnleggende «kontraktsforholdet» mellom 

pasienten og helsetjenesten.  

Enkel og god tilgang til helsedata vil i mange sammenhenger kunne stå i motstrid til pasientens 

interesser. Grundige drøftinger og vurderinger av dette motsetningsforholdet må danne basis 

for eventuelle endringsforslag.  

Utvalget som er satt til å gjøre disse vurderingene har bred representasjon fra «brukerne» av 

helsedata. Representasjonen fra de andre «brukerne» – de som er brukere av helsetjenesten – er 

svak. Likeledes er det svak representasjon fra helsepersonellet som i møtet med pasienten 

innhenter helsedata.  

Etter Ofs syn er dette uheldig. Gode vurderinger forutsetter at det gjøres hensiktsmessige 

avveininger av interesseforhold og motsetninger. Utvalgets vurderinger er ikke bygget på 

tilstrekkelig gode avveininger, og Of anser at dette henger sammen med utvalgets 

sammensetning. Utvalget har gitt en fyldig fremstilling av utfordringene med dagens system 
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for tilgang til helsedata, men har ikke lyktes i å gi en god fremstilling av hvilke hensyn som 

virker begrensende for tilgangen til helsedata. Tilrådningene har i liten grad lyktes med å 

balansere godt mellom de ulike hensynene og motsetningene.  

Utvalgets tilrådninger vil kunne gi enklere og mer omfattende tilgang til helsedata for en rekke 

aktører, og vil muliggjøre enklere sammenstilling med øvrige personidentifiserbare datakilder. 

Of er bekymret for at gjennomføring av tilrådningene vil kunne bidra til svekket personvern 

for brukerne av helsetjenesten, og svekke befolkningens tillit til at fortrolige opplysninger 

forvaltes i tråd med forutsetningene de ble gitt under.  

I utvalgets ulike tilrådninger støtter Of mindretallets vurderinger. Of anser at flertallet 

gjennomgående argumenterer for tiltak som er inngripende, og som vil kunne bidra til svekket 

personvern. I flere av flertallets forslag er interessemotsetningene svakt ivaretatt, og 

risikobildet er ikke godt nok beskrevet. Etter Ofs syn vil det være uforsvarlig å gjennomføre 

tilrådningene uten å gjennomføre langt grundigere risikoanalyser. 

Kommentarer til de enkelte tilrådingene 

Utvalgets flertall foreslår å avvikle ordninger for forhåndsgodkjenning. Dette ivaretas i dag av 

REK og / eller Datatilsynet. Utvalget anser det som hensiktsmessig at det gjøres en 

kvalitetsvurdering og etisk gjennomgang av bruken av helsedata i ulike prosjekt, men peker på 

at disse vurderingene kan ivaretas av «brukerne» av data. Det foreslås å etablere bedriftsinterne 

mekanismer for å ivareta en slik kontroll, og det pekes på behovet for å etablere en 

«bransjestandard». Kombinert med et strengt sanksjonsregime mener utvalget at dette vil 

ivareta kvalitetshensyn, personvernet, og hensynet til at data vil forvaltes i tråd med 

forutsetningene de ble avgitt under.  

Utvalget forslår at det etableres en sentral «tilgangsforvalter», men presiserer at dette organet 

ikke skal overta en tilsvarende myndighet som i dag ivaretas av REK og Datatilsynet: 

«Utvalget mener at det ikke bør legges opp til at tilgangsforvalteren skal gjøre de samme vurderingene. 

Dette ville i tilfelle bety at det innføres en annen form for forhåndskontroll. I stedet bør tilgangsforvalteren 

gjøre en forenklet kontroll, for å sile ut for eksempel bruk til illegitime formål.» 

Of anser at bedriftsintern egenkontroll ikke er en egnet mekanisme for å sikre personvernet og 

at etiske hensyn er ivaretatt. Of tilrår derfor at dagens ordning med forhåndsgodkjenning 

videreføres.  

Utvalget har videre beskrevet problemer med forhåndsgodkjenning fra REK og datatilsynet. Of 

anser at å fjerne mekanismen er et uegnet tiltak, og støtter mindretallets forslag om å gjøre 

nødvendige tilpasninger og klargjøringer slik at forhåndsgodkjenningen blir enklere. Of deler 

mindretallets bekymringer knyttet til å basere seg på egenkontroll: 

«Disse medlemmene viser videre til at et system som utelukkende baserer seg på tillit til at alle 

forskningsaktører er kvalifiserte og har evnen til å regulere seg selv vil være svært sårbart. De aktuelle 

helsedatakildene inneholder store mengder sensitiv informasjon om landets innbyggere. Det trengs derfor 

en uavhengig portvokter for å sikre borgernes og samfunnets interesser i at forskning som gjennomføres er 

etisk forsvarlig. Personvernforordningen synes å legge stor vekt på forskeres egenvurdering av prosjektets 

forsvarlighet, og ved lovbrudd vil Datatilsynet kunne gripe inn og eventuelt ilegge gebyr. Etter 

mindretallets syn vil i slike tilfeller imidlertid skaden allerede ha inntruffet, med potensielt store 

konsekvenser for de involverte og svekket tillit til registrene og forskningen i befolkningen som resultat. 

Mindretallet fremholder at det heller ikke er slik at alle lovlige forskningsprosjekter er forsvarlige og gode 

prosjekter. Det kan ikke utelukkes at noen vil ønske data for illegitime forskningsformål eller at forskere 

har ikke-legitime egeninteresser eller finansielle bindinger til sine prosjekter.» 
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Utvalget foreslår å etablere en nasjonal ordning med en sentral tilgangsforvalter. 

Tilgangsforvalteren skal ivareta en rekke oppgaver. Of ser det som hensiktsmessig å få til en 

bedre samordning og tilrettelegging ved søknad og utlevering av helsedata. Den skisserte 

løsningen med en sentral tilgangsforvalter kan være hensiktsmessig, men oppgaveporteføljen 

og forventningene til en sentral tilgangsforvalter synes å være høye. Hvis dette skal fungere 

etter intensjonen, vil det kreve at tilstrekkelige ressurser settes inn i arbeidet.  

Flertallet foreslår at tilgangsforvalteren ikke skal overta godkjenningsmyndigheten som i dag 

utføres av REK og datatilsynet. Of støtter også her mindretallets anmerkning: 

«Utvalgets medlemmer Anderssen, Hølen og Nervik mener at det også i fremtiden bør gjøres en 

forskningsetisk vurdering av forskningsprosjekter som skal benytte helseopplysninger (herunder 

opplysninger fra forskriftsregulerte helseregistre) i medisinsk og helsefaglig forskning. Disse medlemmene 

viser til at fjerning av kravet om en ekstern forskningsetisk vurdering vil medføre økt risiko for forskning 

som medfører krenkelser av de registrertes integritet.»  

Tilsvarende betrakter Of forslaget om å etablere en helsedataplattform som et tiltak som kan 

være hensiktsmessig, men at prosjektet er ambisiøst, og vil være ressurskrevende. Det 

forutsettes at de ulike datakildene harmoniserer kodeverk mv, leverer data til sentral 

helseforvaltning som videre overfører disse til en helsedataplattform. Som utvalget også 

påpeker, er dette tiltaket alene krevende. Å harmonisere og samordne rapporteringsformat og 

kodesystemer, er en stor oppgave. Of anser at de samlede forventningene til en 

helsedataplattform er betydelige, og at det vil være krevende å få dette til.  

Of har ikke funnet anledning til å vurdere utvalgets ulike foreslåtte modeller for ivaretakelse av 

databehandler-ansvar i ordningen med en tilgangsforvalter / helsedataplattform.  

Of ser at sammenkopling av helsedata med demografiske og sosioøkonomiske data vil gi 

tilleggsverdi ved sekundærbruk av helsedata. Of vil imidlertid peke på at sammenkopling av 

ulike datakilder øker graden av inngripen i personvernet. Of anser at dette ikke er godt 

beskrevet og vurdert i utvalgets rapport.     

Sak 49/17-18  Høring – forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

 

Det vises til høringssak publisert på Min side datert 7.11.2017. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

1. Forslaget om å forlenge overgangsordningen som fremgår av dagens 

akuttmedisinforskrift § 21 fjerde ledd, slik at kravene til kompetanse for dem som 

skal bemanne ambulansebiler først trer i kraft 1. januar 2022  

 

Ambulansetjenestene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Som det står i 

høringsbrevet, så var begrunnelsen for å stille strengere krav "at man ville sikre at begge 

personene på ambulansebilen kan kjøre bilen, slik at den med best ambulansefaglig 

kompetanse kan være bak hos pasienten”. Man oppgir videre viktigheten av at ”siste års 

lærlinger kan være andreperson på ambulansebiler” og at ”utfordringen er at siste års 

lærlinger, som trenger praktisk opplæring i ambulansetjenesten, herunder i ambulansebil, ikke 

alltid er gamle nok til å oppnå kjørefaglig kompetanse”. Overgangsordningen er foreslått utsatt 

til 2022, og kravet vil frem til det være at ”en av personene har sertifikat for kjøretøyklassen 

og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy”.  
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Overlegeforeningen mener at en utvidelse av overgangsordningen, som åpner for at lærlinger 

kan være andremann på ambulanse, nødvendigvis vil medføre at det er den med lavest 

ambulansefaglig kompetanse som i hovedsak vil være bak i ambulansen sammen med 

pasienten, da denne ikke innehar kjørekompetanse for utrykningskjøring eller kjøretøyklasse.  

 

Ved vanlige (grønne ambulanseoppdrag) er det ikke sikkert dette vil ha noen konsekvens. På 

akutte (røde) ambulanseoppdrag med kritisk sykdom eller akutt skade, er det imidlertid 

viktigere å sikre pasienten rett til nødvendig helsetjenester. Derfor bør ambulanser bemannes 

slik at den med best ambulansefaglig kompetanse kan ledsage og behandle pasienten bak i 

ambulansen under transport til sykehus. I tilfeller der legevaktslege følger pasient i ambulanse 

til sykehus ved alvorlig sykdom eller skade, er det dessuten viktig at legen får optimal 

assistanse av ambulansearbeider med høyt ambulansefaglig kompetanse under transport. Vi 

mener at disse punktene ikke vil ivaretas godt nok dersom man åpner for bruk av lærlinger som 

andremann på ambulanser som en hovedregel.  

 

Nevnte kompetansereduksjon i ambulansetjenesten vil forsterkes i perioder med ferieavvikling, 

da tilgang på kompetente ambulansearbeidere da er lavere. Forslaget åpner derfor også for 

utstrakt bruk av lærlinger til ferieavvikling som andremann på ambulanser, noe som er 

billigere for helseforetakene, men som vil svekke det totale ambulansefaglige tjenestetilbudet 

til pasientene og svekke samhandlingen med kommunenes legevaktstjenester. 

 

2. Forslaget om å endre krav til grunnkompetanse for lege i vakt som følge av ny 

forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Det foreslås tatt inn en endring i § 7 første ledd bokstav a første 

punktum slik at denne også omfatter leger som "har gjennomført 30 måneders 

klinisk tjeneste etter grunnutdanningen". Unntaksbestemmelsen i tredje ledd 

endres tilsvarende. 

 

Overlegeforeningen mener at når det allerede åpnes for unntak for kompetansekrav for å sikre 

rekruttering til legevakt i mange kommuner, så er det uheldig å forskriftsfeste videre 

kompetansekrav som kan hindre bla sykehusleger i å bidra til kommunenes helsetjenestetilbud 

gjennom legevakter.  

 

Sykehusleger har i mange tiår ytt en betydelig innsats til kommunes helsetilbud gjennom å ta 

legevakter, og det er viktig at denne fleksibiliteten opprettholdes, ikke minst av hensyn til 

kommunenes dekning av legevakter. Sykehusleger kan også bidra med viktig kompetanse i en 

legevaktsituasjon der akutt sykdom og skade er sentralt. 

 

3. Forslaget om å forlenge overgangsordningen som fremgår av dagens 

akuttmedisinforskrift når det gjelder kravet til kurs for lege og annet 

helsepersonell. Overgangsordningen, som går frem til 1. mai 2020, foreslås utvidet 

til 1. mai 2021  

 

Det er opprettet sentrale voldtekts- og overgrepsmottak i fylkene for å sikre fag- og 

systemkompetanse hos helsepersonellet i særlige alvorlige saker. Et obligatorisk kurs for alle 

landets legevaktleger vil ikke kunne dekke kompetansebehovet, og det vil jevnlig være umulig 

for legevaktlegene å bruke nok tid på store, alvorlige saker. Gitt forsinkelser på kurstilbud som 

beskrevet, så mener Overlegeforeningen at det kan være fornuftig å revurdere dette kurskravet 

for legevaktsleger.  
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4. Forslaget om å gjøre unntak fra kravet om at bakvakt må kunne rykke ut når det 

er nødvendig for bakvaktlege ansatt i hovedlegevaktsentral i forbindelse med 

planlagt pilotprosjekt på legevaktfeltet.  

 

All erfaring med bakvakt som ikke er til stede (på legevakten) tilsier at bakvakten ikke blir 

brukt tilstrekkelig. Reell kompetanseheving og trygghet på vakt innebærer at man bør innføre 

et to-sjiktet tilstedevaktsystem i stedet for bakvakt, som i tillegg vil representere en 

supervisjonsordning for de legene som ikke er kompetente til å jobbe alene på vakt. Dette vil i 

tillegg øke den akuttmedisinske beredskap på legevaktene. 

 

For å sikre tilgjengelighet av slik supervisjons-/bakvaktlege i hovedlegevaktsentral, også for 

annet personell og nabolegevakter som foreslått, mener Overlegeforeningen at det er fornuftig 

å unnta denne fra utrykningsplikt. Da den organiseringen som foreslås som pilot sannsynligvis 

vil gjelde områder med høy befolkningstetthet og mange legevaktsoppdrag, forutsetter vi at 

hovedlegevaktsentralene også bemannes slik at annen kompetent lege er tilgjengelig for 

utrykninger.    

 

Sak 50/17-18  Høring – landsstyremøtet 2018 – Planlegging av helsepolitisk debatt, 

aktuelle saker m.m. 

 

Det vises til høringssak publisert på Min side datert 27.10.2017.  

 

Of-styret støtter at tema til den helsepolitiske debatten er "Hva må gjøres for å styrke 

fastlegeordningen og de øvrige legetjenester i kommunene?". 

Men vi ønsker at debatten også kan belyse samhandlingsperspektivet. 

 

Til Sak 9 Aktuelle saker ønsker Of-styret å spille inn temaet: "Hvordan få til godt samarbeid 

mellom store og små sykehus". Her kan man f.eks. fokusere på Voss og Bergen og få fram hva 

som fungerer godt. 

 

Sak 51/17-18  Eventuelt 

    

Styret diskuterte rekrutteringssituasjonen for tillitsvalgte ved foretakene. 

 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

a) Invitasjon til Ylfs tariff-konferansen og festmiddag 23.11.2017, Soria Moria.  

Ofs leder Jon Helle representerer foreningen på Ylfs tariff-konferanse. 

 

b) Legeforeningens medlemsbrev / forsøk på opprydding i medlemsregisteret. 

Det vil bli utsendt et medlemsbrev for å rydde opp i mulige feilplasserte medlemmer i 

yrkesforeningene. 

 

 

 

22.11.2017 Edith Stenberg / Jan Eikeland (ref.) 




