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         Godkjent 15.10.2018. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 4. – 7. 
september 2018, Hotel Dubrovnik Palace, Kroatia 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard, Ståle Clementsen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. 

Karlsen og Geir Arne Sunde.  

 

Forfall: Arild Egge. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg og Jan Eikeland. 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Sekretariatet i Of – juridisk rådgiver og sekretær 

• Sekretariatet i Dnlf 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

• Leder i rettshjelpsutvalget fratrer 31.12.2018 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 1/18-19   Referat fra telefonstyremøte 29.8.2018  

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/18-19   Referat fra styremøte 30.8.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 3/18-19  Bladet "Overlegen" 

Aktuelle temaer for de kommende numrene og utgivelsesplan for 2019 

ble diskutert. Ny nasjonal sykehusplan ble foreslått som tema for årets 

siste nummer. Styret bestemte at de første to numrene for 2019 skal 

utgis i forkant av landsstyremøte. 

 

 Sak 4/18-19  Tariff-kurset 2019 

Kurset arrangeres i uke 6 – 6. – 8.2. på danskebåten. 

Ulla Dorte Mathisen og Janne K. Bethuelsen utgjør programkomiteen. 

Programmet og opplegget ble diskutert. 

 

Sak 5/18-19  Of-samling på Gardermoen 5. - 6. november 2018 

   Styret vedtok følgende foreløpige saksliste: 
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- Evaluering av lønnsoppgjøret 2018 

- Mellomoppgjøret i 2019 

- Ny offentlig tjenestepensjon 

- Valg 2019 

- Prinsipp og arbeidsprogram 2019-2021 

- GDPR og betydningen for Of 

- Eventuelt 

 

Sak 6/18-19  Evaluering av vårkurset 2018 – kurskomiteen 

   Styret evaluerte vårkurset i 2018 og arbeidet i kurskomiteen.  

 

Sak 7/18-19  Vårkurset 2019 

Anne-Karin Rime redegjorde for arbeidet med å planlegge vårkurset 

2019, herunder ansvarsfordelingen mellom yrkesforeningene. 

 

Styret vedtok at det skal arbeides aktivt for å få flere Of-medlemmer til 

å delta på vårkurset, blant ved direkte å invitere tillitsvalgte. 

 

Sak 8/18-19  AEMH-møtet i Oslo 2019 

Norsk overlegeforening har takket ja til å arrangere AEMH-møtet i 

2019. Datoen er 9. - 11. mai. Styret diskuterte programmet og aktuelle 

steder for hovedmiddagen. 

 

Sak 9/18-19   Praktiseringen av vernebestemmelsene i A2 

Christian Grimsgaard utarbeider et notat hvor erfaringene med 

unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i A2 § 3.6.3 

(Vernebestemmelser) gjøres rede for. Notatet oversendes styret i forkant 

av neste styremøte. 

 

Sak 10/18-19  Valg 2019 

Styret diskuterte de ulike valgene som Overlegeforeningen og 

Legeforeningen står overfor i 2019. 

 

Sak 11/18-19   Tilbud om medietrening for styret / tillitsvalgte 

Edith Stenberg sjekker med Legeforeningens kommunikasjonsavdeling 

om det er mulig med kurs i medietrening for styret 15. oktober. Of 

ønsker også at foretakstillitsvalgte skal tilbys kurs i medietrening. 

 

Sak 12/18-19  Sekretariatsstøtte til konserntillitsvalgte 

Styret ble orientert om arbeidet med å sikre at de konserntillitsvalgte og 

ansattvalgte styremedlemmer settes i stand til å utføre sine oppgaver på 

en best mulig måte, inkludert hvilken oppfølging de får fra 

Legeforeningen sentralt. 

 

 

Sak 13/18-19  Legespesialistene 

   Styret diskuterte ulike sider ved ordningen med legespesialist.  

Anne-Karin Rime og Jan Eikeland utarbeider utkast til notat til neste 

styremøte.  
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Sak 14/18-19  Regnskapsrapport Of for 2. kvartal 2018 

   Styret tar regnskapsrapporten for 2. kvartal 2018 til etterretning. 

 

Sak 15/18-19  Høring - innspill til ny folkehelsemelding 

Det er mottatt høring datert 2.7.2018. Of har fått utsatt frist. Anne-Karin 

Rime skriver høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i styremøtet. 

 

Sak 16/18-19 Høring – Forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til 

 samordningsloven og i enkelte andre forskrifter  

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken.  

 

Sak 17/18-19 Høring – Intern høring om Praksiskonsulentordningen 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Anne-Karin Rime skriver høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i 

styremøtet. 

 

Sak 18/18-19 Høring – Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelse- 

 tjeneste med fokus på kjerneoppgaver 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Ståle Clementsen skriver høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i 

styremøtet. 

 

Sak 19/18-19  Veileder i vurdering av leger i spesialisering. 

   Det foreå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Geir Arne Sunde skriver høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i 

styremøtet: 

 

Of mener det er positivt at det beskrives bedre systemer for opplæring og veiledning av LIS. 

Of er imidlertid bekymret for at dette vil være svært resurskrevende og vanskelig 

gjennomførbart innenfor sykehusenes nåværende økonomiske situasjon, og frykter at det ikke 

vil avsettes tilstrekkelig legearbeidstid for overleger og legespesialister til å gjennomføre 

veiledning og supervisjon, slik dette er beskrevet i veilederen. Det er også uklart for Of hvilke 

juridiske ansvarsforhold som gjelder rundt godkjenning/ikke godkjenning av læringsmål og 

progresjon sett fra leder og veileder/supervisor sitt ståsted. 

 

Våre videre kommentarer er ordnet punktvis og samsvarende med veilederens oppbygning:  

 

Samarbeidsformer (Innledning): 

Of mener det er viktig å sikre at de regionale og lokale sykehus (og kommuner) med ansvar for 

LIS utdanning har nasjonale (og regionale) arenaer som sikrer en riktig nivellering av 

utdanningskapasitet, innhold og nivå; slik at det ikke utvikles regionale forskjeller på LIS 

utdanning. Konkret så bør der etableres en nasjonal overbygning for de regionale 

utdanningsutvalg (REGUT) som har en "ekstern audit" funksjon og som kan koordinere og 

korrigere regionale ulikheter. Her bør representanter fra akademia (universitetene) og 

Legeforeningen inngå som naturlige samarbeidspartnere. 

 

Hovedformål (Innledning):  

Of mener at det bør forsterkes at vurderingen gjelder oppnådd kompetanse i henhold til en 

spesifisert nasjonal standard som er etterprøvbar og dokumenterbar, samt at vurderingen 
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underveis i forløpet også bør omfatte egnethet som lege i den aktuelle spesialiteten og omfatte 

råd om alternativ karrierevei dersom dette er aktuelt (ved fast ansatte LIS). 

 

Sikre enhetlig nasjonal kompetanse (innledning): 

Å sikre lik nasjonal kompetanse for LIS i den enkelte spesialitet er viktig for å sikre 

likeverdige helsetjenester for pasientene, og et nasjonalt legemarked med gode 

rekrutteringsarenaer for samtlige sykehus. Samtidig vil dette sikre at det enkelte sykehus vet at 

søkere (For eksempel spesialist i gynekologi eller gastrokirurgi) innehar et minimum av 

kunnskaper som er validert nasjonalt. Motsatt så vil sykehus og kommuner måtte etablere egne 

vurderingsarenaer for ferdige spesialister som søker arbeid. 

 

Hovedansvar for utdanning (Innledning om veilederen): 

Dersom ansvaret for vurdering av LIS-utdanning ensidig er tillagt sykehuset/kommunen som 

utdanningsansvarlig, så er faren stor for at vurderingen blir "biased" (bukken og havresekken) 

og at man godkjenner LIS som ikke oppfyller nasjonale krav eller at man underkjenner LIS på 

bakgrunn av ikke-faglige kriterier. Det bør foreligge en uavhengig ankeinstans, samt en instans 

for "ekstern audit" av godkjenningspraksis hos det enkelte sykehus/kommune for å sikre 

enhetlig nasjonal praksis. 

 

Det bør også tydeliggjøres bedre hvilke roller de ulike skal bekle innad i utdannings og 

godkjenningskjeden; herunder hva som er leders, veileders, veilederkollegiet og supervisor sin 

rolle. Disse rollene kan være ulike på mindre avdelinger/sykehus sammenlignet med større 

avdelinger/sykehus, og her bør den enkelte virksomhet også kunne definere hva som er den 

mest hensiktsmessige organiseringen lokalt. Dog bør der være likhet på samme nivå, for 

eksempel at de fire regionsykehusene bør kunne klare å organisere rolleforståelsen seg på 

samme måte. 

 

Læringsmål (Innledning): 

Of mener teksten bør korrigeres til "OG være i stand til å utføre". Det gir ingen mening at en 

LIS i for eksempel nevrokirurgi skal forstå/kunne den skriftlige prosedyren for cranietomi, 

uten å samtidig kunne utføre denne selvstendig på vakt ved behov. 

 

Vurderings-kollegium: 

Of støtter dette punktet og synes dette er en veldig god struktur. Dette kollegiet skal ha ansvar 

for sluttvurderingen, og det er viktig. Her bør inngå minst en med erfaring fra forskning, samt 

LIS sin veileder, nærmeste leder og tillitsvalgt på avdelingen for å sikre likeverdig behandling. 

Gruppen bør også kunne diskutere uten LIS tilstede, særlig der man ønsker å gi råd om 

alternativ karrierevei ved ikke-egnede kandidater. Gruppen bør også være sentral i utarbeidelse 

av lokale utdanningsplaner, både for virksomhetens planer og for individuelle planer. 

 

Veileder (Innledning): 

Of mener at "kompetent lege" er for diffust. Det bør tydeliggjøres at med dette menes spesialist 

eller overlege som LIS sin faste veileder, da menneskelig erfaring og år i yrket også er viktig 

for den helhetlige og langsiktige forståelsen av legerollen og for LIS-veiledning, spesielt når 

det gjelder "non-technical skills" som samarbeid, lege-rollen, pasient og pårørende-håndtering, 

belastninger i yrket, osv. 

 

Supervisor (Innledning): 

Se forrige kommentar. Det er viktig at denne/disse entydig defineres i et kollegium, slik at ikke 

alle leger går rundt og gir tilbakemelding til alle LIS på en ustrukturert og lite 
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sammenhengende måte. Tilbakemelding, hyppig og strukturert, bør gis av definerte 

supervisorer som har fått adekvat opplæring og etter fastlagt mal. Dette er ikke til forkleinelse 

for uformelle tilbakemeldinger fra kolleger. Poenget er at det første ikke kan erstatte det andre. 

 

Supervisjon (Innledning): Of mener uttrykket "mer erfaren veileder/supervisor" er for diffust. 

Dette kan i ytterste konsekvens tolkes som en LIS som har noen dager mer erfaring enn den 

som blir veiledet, og dette gir lite mening. Det bør tydeliggjøres at supervisjon ikke kan utføres 

av LIS på (nesten) samme nivå. Supervisjon av LIS-2/3 bør utføres av spesialister/overleger, 

mens supervisjon av LIS-1 kan utføres av LIS 2/3. Dette er viktig da det også forutsettes at 

supervisor skal underskrive/attestere på utførte aktiviteter. 

 

Utviklingsplan (1.1): 

Her er det viktig at sykehuset/ kommunen også beskriver hvilke rotasjoner på andre sykehus 

eller avdelinger som er nødvendig for å oppfylle læringsmål. 

 

Mappen (1.3): 

Of mener at det bør tydeliggjøres konkret hvilke læringsmål LIS selv kan kvittere ut, og hvilke 

læringsmål som supervisorer må kvittere ut. Slikt sett er kanskje ”technical skills” enklere å 

selv kvittere ut som LIS, mens pårørende-håndtering og samarbeid med andre yrkesgrupper 

bør veileder kvittere ut. 

 

Attestasjon av mål (1.3): 

Det er viktig at dette settes inn som en strukturert og planlagt del av arbeidshverdagen til de 

som attesterer, slik at dette ikke "kommer oppå alt annet", og dette er særlig viktig der flere 

supervisorer sammen skal vurdere kompliserte læringsmål hos LIS. 

 

Individuell utdanningsplan (1.2): 

Of mener at vurderingskollegiet bør inngå som en naturlig part i utarbeidelse av individuelle 

utdanningsplaner for å sikre faglighet i planen, og det vil være uheldig om slike planer 

utelukkende utarbeides av HR uten kontakt med det faglige miljøet. 

 

Regelmessige og strukturerte tilbakemeldinger (1.4): 

Of støtter dette og dette er noe som kanskje har vært mangelfullt i tidligere 

spesialistutdanninger. Spesielt viktig er dette i situasjoner der LIS ikke er egnet (for 

vedkommende spesialitet) og bør vurdere å endre karrierevei. Da er det også viktig rent 

personalmessig å kunne dokumentere at slike regelmessige tilbakemeldinger er gitt underveis. 

Samtidig bør slike tilbakemeldinger kunne planlegges for veileder/supervisor i arbeidsdagen, 

slik at møtene blir gjennomført etter plan og ikke viker for annen virksomhet. 

 

Kompetanse-portalen (1.3): 

Det bør sikres IKT adgangs-ordninger for veiledere og vurderingskollegiet til den enkelte LIS-

mappe slik at progresjon og supervisjon kan monitoreres og dokumenteres. 

 

Midtveis-evaluering (1.4): 

Det bør etableres formelle midtveis-evalueringer, eller evalueringer mellom LIS 1 og 2 og 

mellom LIS 2 og 3, der man gjennomgår om det er nødvendig progresjon. Dette gir også rom 

for nødvendige justeringer der dette er nødvendig. 

 

Felles nasjonal standard(1.6): 
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Of støtter dette men er skeptisk til at dette kan ivaretas regionalt på en god måte, og vi er 

urolige for at dette vil skape ulikheter i LIS-utdanning. Det bør etableres en overordnet 

nasjonal arena for sikring av likhet i utdanning (og likeverdige tjenester for pasientene) som 

også kan gjøre "ekstern audit" av læringssteder for å sikre en enhetlig praksis og nivå. Et slikt 

tiltak kan også være ressursbesparende ved at dette kan bidra til at flere sykehus gjør dette likt, 

og ikke at noen bruker ressurser feil.  

 

Individuelle planer (1.5): 

Of er enig at det kan være hensiktsmessig å organisere disse planene i avgrensede perioder, for 

eksempel for en rotasjon på en spesiell avdeling. Imidlertid bør hele utdanningsplanen 

foreligge ved starten av et løp slik at LIS og arbeidsgiver også kan planlegge hele løpet. Videre 

mener OF at "organisere" her må bety organisering av arbeidshverdag og oppgaver, og ikke 

selve ansettelsen. 

 

Tilbakemelding fra supervisor til leder (2.1): Of mener at dette er en dårlig ordning som 

ikke vil sørge for den nødvendig tillit mellom LIS og supervisorer. Slik tilbakemelding om LIS 

bør gis enten ved de regelmessige veiledningsmøtene eller gjennom vurderingskollegiet. At 

LIS skal være redd for at det blir gitt tilbakemeldinger til leder "bak ens rygg" er lite 

hensiktsmessig for utdanning og arbeidsmiljø. 

 

Observasjonsverktøy (2.3): 

Of forutsetter at supervisor har fått opplæring i bruk av verktøyet før dette tas i bruk. 

 

Ferdigheter (2.4): 

Of mener at dette beskriver typiske grunnferdigheter som leger skal kunne, men drift av 

sykehus forutsetter likevel at LIS i høy grad deltar både i poliklinikk, operasjon, osv - og disse 

bør også vurderes. 

 

Prosedyrelister (2.6): 

Det er viktig at veileder sikres gjennomgang av progresjon av prosedyrelister også der LIS 

roterer på andre avdelinger utenom der veileder arbeider til daglig. Dette kan sikres gjennom 

gode IKT-ordninger. 

 

Tilbakemelding til leder (3.1): 

Of mener bestemt at dette ikke er en hensiktsmessig organisering verken for utdanningen eller 

for arbeidsmiljøet, jfr. tidligere kommentarer. Dette kan skape lojalitetskonflikt, spesielt der 

veileder bør forstå at negativ tilbakemelding kan få konsekvenser for LIS sitt arbeidsforhold. 

Dermed kan man få situasjoner der LIS ikke melder fra til veileder, eller denne ikke får rapport 

om, negative hendelser i frykt for at dette kan bli brukt mot LIS (underrapportering av 

hendelser). Det bør heller ikke avkreves av en veileder en rapporteringsplikt eller angivelse av 

LIS. Slikt kan skape splid mellom grupper av leger (LIS/Legespesialist/Overlege) eller mellom 

erfarne LIS og mindre erfarne LIS som det ikke er hensiktsmessige å få i vanlig drift og 

arbeidsmiljø. Dersom manglende progresjon skyldes utilstrekkelig tilrettelegging fra leder så 

bør dette kunne rapporteres, men slikt kan også skape splid mellom et veilederkorps og en 

leder. Nettopp her vil en samlet vurdering fra nevnte vurderings-kollegiet kunne være 

hensiktsmessig. 

 

Video og lydopptak (3.2): 

Of støtter at slike verktøy kan være hensiktsmessige i læringsøyemed, spesielt av "non-

technical skills" eller "human faktors". Disse er vesentlige i team-samarbeid og i interaksjon 
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med andre hjelpere, og essensielle i arbeid for pasientsikkerhet. Dog har slike verktøy brukt i 

pasientsammenhenger en viktig restriksjon: personvern og taushetsplikt. Det bør etableres 

gode rutiner for informasjon, gjennomgang og sletting av slike opplysninger. 

 

Simulering (5.1): 

Of mener at visse ferdigheter godt kan øves gjennom simulering, spesielt der reell eksponering 

gjennom klinisk arbeid kan være lav. Eksempler er øvelse i gjenoppliving eller traumamottak 

som godt kan øves ved simulering. Imidlertid er dette vanligvis basale ferdigheter og 

prosedyrer som på en god måte kan øves slik og simulering kan ikke erstatte eksponering for 

reelle kasuistikker. For eksempel vil utelukkende bruk av simulering til utdanning i mer 

avanserte oppgaver som for eksempel laparoskopi (kirurgisk kikkhullsoperasjon) skape et 

dårligere læringsbilde, og Of forutsetter at LIS kan lære dette under reelle operasjoner. 

 

Sak 20/18-19 Høring om regionale utviklingsplaner 2035 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Christian Grimsgaard skriver høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i 

styremøtet.  

 

Norsk overlegeforening (Of) har gått igjennom utkastene til utviklingsplaner fra Helse Nord, 

Helse Midt og Helse Sør-Øst. Of velger å gi et felles høringsinnspill til de tre planene.  

 

Innledende bemerkninger 

Siktemålet med utviklingsplanene bør være å bidra med et godt plangrunnlag som kan 

understøtte at de regionale helseforetakene også i fremtiden kan tilfredsstille eiers krav og 

befolkningens forventninger til sykehustjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv måte. 

Utviklingsplanene bør danne grunnlag for prioriteringer av virksomhetsmessige og 

bygningsmessige tiltak, som er godt begrunnet, fremtidsrettede og avstemt i en helhetlig 

utvikling. Utviklingsplanene bør beskrive samhandlingen med øvrige aktører i helsetjenesten, 

og skissere utviklingsmuligheter for samhandlingen.  

 

Etter Ofs syn innfrir planutkastene i liten grad disse målsetningene. Planene gir i noen grad 

detaljert fremstilling av underliggende virksomhet og aktivitet, og framskrivning av 

aktivtetsnivå. Men i planenes beskrivelse av nødvendige endringer og framtidige tiltak er 

planene ikke tilstrekkelig konkrete, og preges av generelle målsetninger som har begrenset 

verdi. Dette gjelder i særlig grad planutkastene til Helse Nord og Helse Midt. Helse Sør-Øst 

sin plan er mer konkretisert og utviklet, og tiltakene såpass detaljert beskrevet at det er mulig å 

gjøre en vurdering av innretning og om tiltakene er ønskede og gjennomførbare. Men også 

denne planen mangler vesentlige elementer, som beskrivelse av ønsket virksomhetsutvikling, 

og ivaretakelse av kapasiteten i hovedstadsområdet. 

 

Etter Ofs syn bør planene til Helse Nord og Helse Midt gjennomgås og videreutvikles. 

Planutkastene er ikke av høy nok kvalitet eller tilstrekkelig konkretisert til at de kan danne 

grunnlag for utviklingen i en så viktig sektor.  

 

Samarbeid med andre 

De regionale planutkastene beskriver i liten grad hvordan spesialisthelsetjenesten skal bidra til 

en samlet utvikling av pasientens helsetjeneste; altså hvordan de ulike behandlingsleddene kan 

tilpasses og utvikles gjennom samhandling, oppgavedeling og kompetanseoverføring. Det 

skisseres en rekke utviklingstrekk som bidrar til aktivitetsøkning , men det er i liten grad 

redegjort for hvordan oppgavedeling og samhandling kan bidra til at oppgavene løses nærmest 
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pasienten, i tråd med LEON-prinsippet. 

 

Utviklingsplanene beskriver i noen grad nye arbeidsformer, men er ikke tilstrekkelig konkrete. 

Det er derfor vanskelig å avlede hvilke konsekvenser endret oppgavedeling og nye 

arbeidsformer vil ha for dimensjonering og planlegging i tidsperioden, for samarbeidende 

instanser som øvrige sykehus i landet og regionen, avtalespesialister eller 

kommunehelsetjenesten. Tiltak som allerede er bestemt av Storting eller regjering, som økt 

bruk av private ideelle og avtalespesialister, er i liten grad omtalt.  

 

Framskrivninger 

I alle planene presenteres framskrivninger som peker på en betydelig behovsøkning i perioden, 

særlig innenfor poliklinisk aktivitet og dagbehandling. Framskrivningene er gjort av 

Sykehusbygg i selvstendige rapporter som danner underlag for de regionale planutkastene. 

Framskrivningene danner utgangspunktet for planenes senere kapitler og tiltakene som foreslås 

er gjennomgående innrettet for å håndtere utfordringene som oppstilles i framskrivningene.  

 

Etter Ofs syn kunne med fordel både framskrivningene i seg selv, og de modifiserende 

komponentene omtales i større grad, da de blir så sentrale i planinnretningen. Det tegnes et 

bilde av en betydelig behovsøkning kombinert med stram finansiering som til sammen skaper 

betydelig press i tjenestene. Etter Ofs syn er det ikke grunnlag for en så dyster beskrivelse av 

framtidige utfordringer i spesialisthelsetjenesten. I Perspektivmeldingen 2017 som Helse midt 

referer til, legges det til grunn en videreføring av årviss standardheving i helsetjenesten på 0,5 

prosent (per innbygger, basisforløpet), og dette følges av en moderat vekst i offentlig konsum i 

perioden fram til 2060. 1 

 

 
 

Befolkningsandelen i yrkesaktiv alder vil i perioden fram til 2035 heller ikke representere 

særskilte utfordringer sammenlignet med perioden fra 1970. 

 

                                                 
1
 Arbeidsnotat 2017/6 Langsiktige framskrivinger til Perspektiv-meldingen 2017, Yngvar Dyvi. 
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Etter Ofs syn gis det altså gjennomgående en for dyster framstilling av utfordringsbildet i 

planperioden.  

 

Forslag til tiltak 

Forslagene til tiltak er gjennomgående rettet mot de skisserte utfordringene knyttet til 

behovsøkning. Tiltakene som skal bidra til å løse oppgaveveksten er i liten grad konkretisert, 

og det pekes i hovedsak mot at kommunene skal overta oppgavene til spesialisthelsetjenesten, 

uten at dette synes å være omforent med kommunene. 

 

Etter Ofs syn er dette en for enkel tilnærming. Bedre samhandling og oppgaveoverføring 

forutsetter at partene i fellesskap utvikler løsninger tilpasset pasientenes behov. Det er 

imidlertid i liten grad skissert hvordan dette skal gjennomføres, og det er ganske påfallende at 

det ikke i noen av planene beskrives dialog med kommunene, KS eller andre aktører i tjenesten 

rundt fremtidige løsninger og utvikling av pasientforløpene.  

 

Tiltakene skjer i stedet gjennom nedtrekk av behov framskrivningsmodellen til Sykehusbygg; 

ved overføring til kommunene, eller ved overføring til hotell, dagbehandling, poliklinikk, og 

ved generell effektivisering. 

 

Etter Ofs syn må disse endringsfaktorene forklares og sannsynliggjøres. Tiltakene som 

beskrives i påfølgende kapitler er knyttet til teknologi, overføring til kommunene, bedre 

samhandling, og ny tilnærming til storforbrukerne av helsetjenester, men heller ikke i her gis 

det konkrete forklaringer på hvordan dette er tenkt gjennomført. (Etter Ofs syn er planutkastet 

til Helse Sør-Øst vesentlig bedre utviklet enn de øvrige planene. Planen synes bedre 

gjennomarbeidet, og det gis gode framstillinger av tiltak, som i er konkretisert (brukerstyrte 

poliklinikker og integrerte tjenester) med tilhørende referanser og vurderinger av mulige 

effekter).    

 

Of er skeptisk til at kommunene vil være i stand til å overta oppgaver fra sykehusene i det 

omfang som skisseres i planperioden (også av det omfang som legges til grunn i Helse sør-øst 

sine planer). Nedgangen i liggetid er i ferd med å stoppe opp, og at det ikke er sannsynlig at 

utviklingstendensen vi har sett de siste ti-årene kan videreføres. De demografiske endringene i 

planperioden, med flere eldre, vil gi oppgave-vekst i sykehusene, men i enda større grad i 

kommunene, gitt samme arbeidsdeling som i dag.2 

                                                 
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549212/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549212/
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Det skisseres behovsøkning i sykehusene på mellom 30 og 50 prosent i planperioden, og det 

må legges til grunn at økningen i kommunene vil overgå økningen i spesialisthelsetjenesten. 

Det er lite sannsynlig at kommunene vil være i stand til å håndtere en betydelig økning i behov 

innenfor egne tjenester, og samtidig overta en rekke oppgaver fra sykehusene.  

 

Avsluttende bemerkninger 

De regionale utviklingsplanene må baseres på en sammenstilling av foretakenes 

utviklingsplaner kombinert med regionens føringer for innretning av sørge-for ansvaret og 

oppgavedeling. Dette er en uvanlig komplisert prosess som ikke tidligere har vært 

gjennomført. 

 

Of skulle ønske at planarbeidet var kommet lengre, og nådd en større grad av detaljering og 

konkretisering. Det er imidlertid forståelig at regionene ikke har gjennomført en tilstrekkelig 

detaljering på alle områder som hadde vært ønskelig. Of synes imidlertid planene til Helse 

Nord og Helse Midt har så store mangler at de bør gjennomgås og omarbeides. Generelle 

overordnede betraktninger uten reell betydning for utviklingen av tjenesten bør tas ut, og en 

bør innarbeide konkrete tiltak. 

 

Of vil trekke frem fire områder som regionene bør vurdere å videreutvikle etter høringsrunden;  

 

Hvordan kan regionene konkret bidra i rekruttering, utdanning og utvikling av 

tilstrekkelig kompetanse i tjenesten? 

Den største utfordringen de nærmeste ti-årene blir å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i 

tjenestene, gjennom god nok rekruttering og utdanning, samt ved å redusere frafallet. Hvilken 

rollefordeling ser regionene for seg i dette arbeidet, og hvilken sammensetning av 

helsepersonell vil være egnet til å løse oppdraget.  

 

Hvordan kan regionene bevirke en reel desentralisering av tjenestetilbudet? 

Krefter i fagutviklingen, i sykehusene og i samfunnet forøvrig bevirker sentralisering. Et 

desentralisert tilbud i spesialisthelsetjenesten er viktig for å kunne opprettholde vårt 

bosettingsmønster. Sentralisering svekker tilgjengeligheten til tjenestetilbudet for mange 

pasienter, i særlig grad eldre som bor igjen i distriktene, og som er mindre mobile enn yngre 

aldersgrupper. De regionale helseforetakene bør ha aktivt bidra til å desentralisere tjenestene, 

ved å iverksette prosesser som sikrer reell desentralisering og hensiktsmessig oppgavedeling.  

 

Hvordan kan regionene bidra til bedre samarbeid med primærhelsetjenesten og 

kommunene? 

Det samlede tjenestetilbudet svekkes ved manglende samhandling, koordinering og 

kommunikasjon mellom tjenestenivåene. Foretakene må bære en del av ansvaret for mangler i 

samhandlingen. Planen reflekterer i liten grad en grunnleggende erkjennelse av betydningen av 

samhandling, hvor omfattende manglene er på dette området, og det forslås få konkrete tiltak 

til hvordan samarbeidet kan utvikles og styrkes.  

 

Hvordan skal hovedstadsområdet håndteres i planperioden? 

Hovedstadsregionen står foran en uvanlig sterk demografisk betinget oppgave-vekst, og 

utmerker seg samtidig ved etablert kapasitetsmangel til tross for lave forbruksrater. Akershus 

universitetssykehus og Sykehuset Østfold har landets laveste sengefaktor. Helse Sør-Øst har et 

særlig ansvar for kapasiteten i regionen etter at det regionale foretaket har iverksatt større 

endringer i sykehusstrukturen. I planen er det ikke gitt en god fremstilling av de samlede 

kapasitetsutfordringene, og det er ikke gjort gode drøftinger av hvilke tiltak som best setter 
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sykehusene i stand til å håndtere den forestående oppgaveveksten. 

 

Sak 21/18-19 Prinsipp- og arbeidsprogram (PAP) 2019-2021 

 Saken settes opp som et tema på Landsrådsmøtet i november hvor 

deltakerne får mulighet til å gi sine foreløpige innspill til prinsipp- og 

arbeidsprogrammet for den kommende perioden. Styret bestemte å 

nedsette en redaksjonskomite, som får ansvar for å legge fram et forsalg 

til nytt program på ordinært landsrådsmøte i 2019. Komiteen skal bestå 

av medlemmer innenfor og utenfor Of-styret. 

 

Sak 22/18-19 Status fokusområdene 

 Styret gikk gjennom de punktene som følger av fokusområdene for 

inneværende periode. 

 

Sak 23/18-19  Evaluering av styrets arbeid i perioden 

Styrets evaluerte arbeidet i den foregående perioden, inkludert sin egen 

styreform. 

 

Sak 24/18-19  Møteplan 2018/19 

   Møteplan for høsten 2018 og for 2019 ble godkjent: 

 

Oktober  Styremøte mandag 15. oktober, kl. 10.00 (11.00) – 17.00, Legenes Hus,  

Oslo. 

    

November Styremøte mandag 5. november, kl. 10.00-17.00, styremøte og 

overnatting på Gardermoen. 

 

Samling (Ofs foretakstillitsvalgte?) /landsrådsrepresentanter,  

Mandag 5. november kl. 17.00-20.00 og tirsdag 6. november, kl. 09.00 – 

17.00, Gardermoen. 

 

Miniseminar for ledere – dato ??.  

 

Desember  Styremøte fredag 14. desember, kl. 10.00 – 17.30, Legenes hus, Oslo. 

 

2019: 

 

Januar   Arbeidsmøte onsdag 16. – torsdag 17. januar. Sted uavklart? 

 

Februar  Styremøte / tariff-kurs uke 6, onsdag 6.2. kl. 09.00 – 12.00. 

Tariff-kurs onsdag 6.2. – fredag 8.2.2019 

 

Mars   Styremøte torsdag 14. mars, kl. 10.00 – 17.00. Fellesmøte med PSL? 

 

April   Styremøte / tirsdag 23.4. kl. 13.00. Trondheim. 

Vårkurs / landsrådsmøte  – tidsrom 24. – 26. april 2019. 

Felles med Ylf. Arrangement Brittania, Trondheim. 

 

Mai   Nordöl, torsdag 2. – lørdag 4. mai, Finland 

   Delegater. 
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Mai   AEMH-møte.  

   Oslo, 9. – 11. mai. 

   Delegater. 

      

Mai   Styremøte onsdag 15. mai, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

   

Juni Landsstyremøtearrangement Soria Moria, Oslo, tirsdag 4.6.. - torsdag 

6.6.2019. Kristiansand 

 

   Mandag 3. juni styremøte Kristiansand kl. 14.00 – 16.30.  

   Landsrådsmøte kl. 17.00 – 20.00 

   Tirsdag 4. juni, landsrådsmøte 08.00-10.30.  

   Landsstyremøtet starter kl. 11.00. 

 

Juni   Miniseminar for ledere ? 

 

Juni   Styremøte tirsdag 18. juni, kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo 

 

August   Styremøte / arbeidsmøte – uke 35 – mulig utreise onsdag 28.8 –  

endelig tidspunkt og sted uavklart. 

   Avtroppende og påtroppende styremedlemmer. 

 

Sak 25/18-19  Eventuelt 

   Representant til arbeidsgruppe vedr. seksuell trakassering. 

   Geir Arne Sunde blir Ofs medlem i arbeidsgruppen.  

 
 
 
 
 
07.09.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 


