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        Godkjent 11.5.2016. 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. april 2016, 

fra kl. 10.00 – 17.00, Legenes hus, Oslo.  
 

Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, 

Anne-Karin Rime, Janne K. Bethuelsen og Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Lene Brandt Knutsen og Jan Eikeland (sak 200, sakene 

205-2011) 

 

Redaktør:  Arild Egge, tilstede fra kl. 12.30. 

 

Forfall:   Kjetil A.H. Karlsen. 

         

Sak 194/15-16  Referat fra styremøte 10. mars 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 195/15-16  Referat fra fellesmøte PSL/ Of  10. mars 2016. 

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 196/15-16  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

 

Bladet "Overlegen": 

 

- Tema for nr. 2: Samhandlingsreformen-  og det store spillet?   Frist 1. mai. 

- Tema for nr. 3: Foreløpig tema - Ledelse i spesialisthelsetjenesten – enhetlig ledelse. 

- Tema for nr. 4: Foreløpig tema – teknologi (og klima) i sykehus. 

     

Sak 197/15-16  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status. 

 

Jon Helle, Christer Mjåset og Frode Solberg har vært på møte 5.4.2016 på Sykehuset Innlandet 

Gjøvik, i etterkant av "Reinertsen-saken".  

 

Jon Helle sitter i komiteen for utvelgelse av Dnlfs lederpris 2016.  

Jon Helle er Dnlfs representant inn i "Standard-Norge" – velferdsteknologi.  

 

Sak 198/15-16  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle / Christian Grimsgaard oppdaterte på status.  
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Sak 199/15-16  Aktuelle mediasaker. 

 

Aktuelle helsesaker i media i perioden ble diskutert.  

 

Sak 200/15-16  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Det er oppstarts-møte med Akademikerne-Helse 7.4.2016.  

Der møter president Marit Hermansen, Kristin Krogvold og Lars Duvaland. 

 

Det ble diskutert flere mottatte innspill til årets forhandlinger. 

Det ble diskutert innspill som oversendes til forhandlingsutvalget.  

 

Jan Eikeland orienterte om regulering av legers arbeidstid i lys av rikslønnsnemndas 

kompetanse og myndighetenes adgang til å gi en forskrift.  

 

Sak 201/15-16  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Styret ble oppdatering på status.  

Det er foreløpig kun 24 medlemmer som har meldt seg til seminaret 12.5.  

Sekretariatet sender ut purring.  

       

Sak 202/15-16  Foretaksmodellen – veien videre. 

 

Saken forberedes til årets landsstyremøte. 

 

Sak 203/15-16  Valg i Akademikerne. 

 

Nåværende leder Knut Aarbakke har informert om at han ikke stiller til gjenvalg.  

 

Legeforeningen har foreslått Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen, som ny kandidat til 

leder i Akademikerne.  

 

Sak 204/15-16  Oppnevning av medlemmer til helsepersonellnemnda. 

 

Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert 15.3.2016.  

 

Styret vedtok å foreslå Jon Lunde, barneavdelingen, Sykehuset Østfold Kalnes, som nytt 

medlem i Helsepersonell-nemnda. Endelig forslag til oppnevning vedtas i Dnlfs sentralstyre. 

 

Sak 205/15-16  Samarbeid Of og yngre.leger.no og nye Legeforeningen.no  

 

Det forelå til behandling brev fra Ylfs redaktør vedlegges.  

 

Styret ønsker åpenhet og er enige om at artikler kan publiseres etter avtale i yngreleger.no og 

etter at saken publisert i Of (Overlegen). 

 

Det forelå også til behandling notat fra generalsekretæren, Dnlf. 

 

Styret er positive til å bidra overfor Legeforeningen på en eller annen måte på det som er 

utbygging av felles løsninger, men at Of ønsker litt flere avklaringer først. Jon Helle har avtalt 
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at Of i første omgang følger opp dette i samtale med Dnlfs generalsekretær etter Ofs vårkurs på 

Svalbard. Saken blir dermed sannsynligvis satt opp til behandling på et senere styremøte. 

 

Sak 206/15-16  Vårkurset 2016. 

 

Styret ble oppdatert på status. 

Det er 105 påmeldte til årets vårkurs. 

 

Sak 207/15-16  Landsrådsmøtet 2016.  

 

Styret ble oppdatert på status til landsrådsmøtet, sakliste etc. 

Styret vedtok å sende ut et informasjonsskriv med forslag til plassering av noe av Ofs midler til 

landsrådets medlemmer i forkant av møtet.  

 

Sak 208/15-16  Opplæring av ansatte representanter etc.  

 

Styret evaluerte seminaret som ble gjennomført 17.3.2016. Det ble et positivt arrangement med 

et godt program. 

 

Det er ønskelig at det avholdes slike arrangementer for denne gruppen et par ganger i året.  

 

Sak 209/15-16  AEMH-møtet 26. – 28. mai 2016. 

 

AEMH-møtet arrangeres i Napoli, Italia.  

Møtet startet samme dag som landsstyremøtet slutter.  

    

Styret deltar ikke i år grunnet møtekollisjon.  

 

Sak 210/15-16  Faste stillinger for LIS.  

 

Felles brev fra Ylf / Of til FTV ble sendt 5.2.2016.  

 

Det har ikke kommet noen innspill på dette felles brevet.  

 

Sak 211/15-16  Medbestemmelsesbarometeret. 

 

Det forelå til behandling sak 182/15-16 fra forrige møte. 

  

Saken har vært behandlet i sentralstyret og styret ble oppdatert  om vedtaket der.  

Legeforeningen har fått til en omforent ordning med firmaet. 

 

Det ble ikke nødvendig med økonomisk bidrag fra Of.  

 

Sak 212/15-16  IT-utvalget. 

 

Saken er utsatt fra forrige møte. 

Jon Helle informerte i saken.  

 

Styret ønsker å fremme reoppnevning av Petter Hurlen som Ofs representant i Dnlfs IT-utvalg. 
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Sak 213/15-16  Invitasjon til årsmøte Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk  

   forening for arbeidsmedisin (NFAM) torsdag 12. mai 2016, Halden.  

 

Det forelå til behandling invitasjon fra Namf/NFAM..  

Dette møtet er samtidig som det er miniseminar for ledere i Oslo. 

 

Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes, representerer Of på årmøtet og middagen. 

 

Sak 214/15-16  National Forum 2016.  

 

Årets Orlando-konferanse foregår i tidsrommet 4. 7.12.2016.  

http://www.ihi.org/education/Conferences/Forum2016/Pages/default.aspx 

 

Styret vedtok at Of sender 2-4 personer til årets konferanse.  

 

Sak 215/15-16  Høring – NOU 2016:3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til 

kunnskapsøkonomi. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 17.3.2016.  

 

Grunnet svært kort svarfrist, behandlet styret i Norsk overlegeforening behandlet saken pr. e-

post. Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of har gjennomgått Produktivitetskommisjonens annen rapport. Innledningsvis vil Of 

understreke at foreningen støtter opp om dette viktige arbeidet. Å sikre fremtidig bærekraft for 

en solidarisk basert velferdsstat er av overordnet betydning for alle samfunnsaktører, herunder 

arbeidstakerorganisasjonene. 

 

Kommisjonen har hatt som oppgave å analysere den svake produktivitetsutviklingen de senere 

årene, og foreslå tiltak for å styrke produktiviteten. Som ledd i utredningsarbeidet har utvalget 

gjennomført en bred gjennomgang av situasjonen både i privat og offentlig sektor, og fremmer 

tilrådinger for å styrke produktiviteten fremover. 

 

Of vil peke på at denne tilnærmingen er meget ambisiøs, og for å lykkes på alle områder burde 

det vært gjennomført en rekke under-utredninger. Etter Ofs syn kunne utvalget med fordel ha 

avgrenset oppdraget ytterligere. En snevrere tilnærming kunne ha styrket kvaliteten i 

utredningsarbeidet. 

 

Etter Ofs syn er utvalgets sammensetning heller ikke egnet til å kunne løse alle oppgaver som 

følger av en så bred tilnærming. Utvalgets tilrådinger berører sentrale samfunnsområder hvor 

en rekke ulike forhold må avveies mot hverandre, og hvor detaljert kunnskap er avgjørende for 

utdypende problemforståelse. Rapporten bærer imidlertid preg av at økonomihensyn alene i 

mange sammenhenger blir for dominerende, og at andre viktige samfunnshensyn kommer for 

dårlig frem. Trolig ville utsiktene for å lykkes være større med et utvalg som var mindre 

ensidig sammensatt. 

 

Etter Ofs syn er utvalgets rapport omfattende, men ujevn i kvalitet. I enkelte deler gjøres 

det gode og nyanserte gjennomganger bygget på et rikt kildemateriale, og det fremmes 

nyanserte og detaljerte tilrådinger. Ett eksempel er kapittelet om utdanningssektoren. I 

andre avsnitt er fremstillingen ensidig og tidvis grensende mot det tendensiøse og 

http://www.ihi.org/education/Conferences/Forum2016/Pages/default.aspx


c:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fsu36u0c\ref20160407-godkjent.doc 5 

utvalget baserer seg på få kilder. I disse passasjene etterlates det et inntrykk av at 

utvalget i for stor grad har latt enkeltpersoners agenda styre utvalgets arbeid, og at 

utvalget selv ikke besitter tilstrekkelig kompetanse til å ettergå innspillene. Analysene 

kan da bli for enkle, og tilrådingene lite treffsikre.  

 

Ofs hovedinnvending mot arbeidet er knyttet til de overordnede forutsetningene arbeidet 

bygger på. Valgene her danner grunnlaget for store deler av rapporten, og feilslutninger har 

derfor konsekvenser for hele arbeidet. Her kommer dessverre manglende balanse og nyanser i 

fremstillingen tydeligst fram. Dette er etter Of syn meget uheldig, og svekker den overordnede 

tilliten til utvalgets arbeid. De valgte forutsetningene fremkommer av tabell 4.1 og 4.2 i 

rapporten; 
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I tabell 4.2 pkt 2 fremkommer det at brukerfrekvenser for individrettede offentlige tjenester fra 

2010 legges til grunn i framskrivningene. En stor andel av tjenestene er helse- og 

omsorgstjenester. Forutsetningen innebærer at forbruk av helsetjenester øker proporsjonalt med 

økende levealder. Forutsetningen omtales i forskningen som ”naiv tilnærming”, og har dårlig 

forskningsmessig belegg. En proporsjonal økning stemmer heller ikke overens med den 

observerte utviklingen. Med økende levealder vil de aldersbestemte brukerfrekvensene flytte 

med om lag den samme økningen i levealder; ved ett års økning i levealder vil 

brukerfrekvensen for en 70 åring tilsvare brukerfrekvens for en 69 åring før levealders-

økningen. Beregningene må også justeres for kostnad siste leveår, som utgjør en betydelig del 

av totalkostnaden. Dette er en en-gangs kostnad.  

 

I tabell 4.2 pkt 3 fremkommer at det legges til grunn en 1 prosent vekst for alle sivile tjenester 

knyttet til standardheving. Igjen utgjør helsetjenester hoveddelen av volumet. Forutsetningen er 

ikke i tråd med den observerte utviklingen de siste årene. Fremføring av en prosent vekst over 

45 år skaper ikke uventet en betydelig utfordring. Holdes alle andre faktorer konstant vil 

denne forutsetningen alene føre til 56 % økning i ressursinnsatsen (og 

bemanningsbehovet).  Forutsetningen forklarer alene hoveddelen av utfordringsbildet. 

 

Etter Ofs erfaring er altså forutsetningene som legges til grunn feilaktige, eller usikre. 

Brukerfrekvensene er feilaktig fremskrevet, og den prosentvise økningen knyttet til 

kvalitetsheving lite sannsynlig. Effektene av økende pensjonsalder, prospektiv forsørgerbrøk, 

og økende andel friske eldre er også dårlig fremstilt. Dette er en avgjørende svakhet ved 

utvalgets rapport. 

 

Of vil i det videre omtale enkelte forhold i rapporten som er av særlig betydning for 

organisering av helse- og omsorgstjenestene og forskning. 

 

Kapittel 5 omhandler forskning og utdanningssektoren, og tiltak som kan bidra til økt 

produktivitet. Of oppfatter at det gis en god fremstilling av utfordringene i sektoren, og at det 

gjøres gjennomgående gode avveininger. Of er kjent med mange av utfordringene som 

beskrives, og ser behov for økt autonomi og styrket rekruttering i sektoren. Of tror det vil være 

riktig å styrke den faglige styringen av utdanningsenhetene, og videre å påse at andelen tema-

rettet forskning ikke blir for høy.  

 

Etter Ofs syn vil også øvrig høyspesialisert virksomhet som sykehusene profitere på en sterkere 

faglig styring og autonomi. Verdens fremste sykehus er ledet av sterke faginteresser 

(eksempelvis Mayo clinic). Prinsippet om profesjonsnøytral ledelse i sykehus (1999) er etter 

Ofs syn lite hensiktsmessig, og har medført betydelige utfordringer i styring av norske sykehus. 

Produktivitetskommisjonen viste i første rapport til høyere produktivitet i de finske 

sykehusene. De er organisert med faglig styring i motsetning til norske sykehus. 

 

Produktivitetsutvikling i offentlig sektor  

 

Kapittel 7 omhandler økt effektivitet i offentlig sektor. Of deler kommisjonens vurdering av at 

”Det overordnede målet for offentlig virksomhet må være gode resultater for innbyggerne, med 

en effektiv bruk av ressursene." 

 

Innledningsvis tegnes det etter Ofs syn igjen et noe dystert bilde av situasjonen; ”den sterke 

veksten i offentlig sysselsetting i Norge må ses i sammenheng med økningen i offentlige 

inntekter de siste par tiårene, også etter 2008. Nye prioriteringer ser ut til å ha blitt finansiert 
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med «friske» penger, framfor å følge av kutt på andre områder. Pengerikelighet har vært en 

drivkraft for vekst og en buffer mot innstramminger”. 

 

Det faktiske forhold er at veksten i offentlig sektor de siste 20 årene har vært noe svakere (2 %) 

enn veksten i privat sektor (SSB). Andelen sysselsatte i offentlig sektor er ganske lik andelen i 

Danmark og Sverige. Veksten har for en stor del vært knyttet til skolefritidsordning, 

barnehager og hjemmebaserte tjenester. 

 

I kapittel 7.2.2 omtales sterk vekst særlig i direktoratene. Of deler vurderingen som refereres av 

at ”«Dagens politikk er mindre nedenfradrevet enn tidligere.» Politikkens honnørord er gått 

fra 70-tallets «plan», til «reform», «satsinger» og «pakker». Veksten i antall politikere og 

kommunikasjonsmedarbeidere gjør noe med departementenes måte å tenke på, ifølge Lie. 

Faglighet og vekt på effektivitet kan bli utfordret av politikernes ønske om å selge en bestemt 

politikk.” Etter Ofs syn er svekket vektlegging av faglige hensyn et bekymringsfullt 

utviklingstrekk. Of oppfatter at utredningsarbeidet som legges til grunn for reformene er for 

faglig svakt, og i for stor grad preget av hensynet til kortsiktig politisk vinning. 

 

Of deler utvalgets bekymring for at ressursene dreies i retning av en kraftig økning i sentral-

forvaltningen. Relativt sett har Norge nå verdens største helsedirektorat. Direktoratet har i de 

senere årene fått tillagt en rekke nye oppgaver, men det bør gjøres en kritisk gjennomgang av 

om den sterke veksten faktisk fører til bedre tjenester. Of deler kommisjonens vurdering av at 

det bør gjøres en gjennomgang av hvilken rolle direktoratene bør spille i den samlede 

forvaltning. 

 

I kapittel 7.3 stilles det spørsmål om hvordan styringssystemet virker. Det fremstilles økt behov 

for kontroll, og at antall mål i departementenes tildelingsbrev til underliggende virksomheter 

ble mer enn fordoblet fra 2004-2014. Den overordnede fremstillingen av mål- og 

resultatstyringen er likevel positiv. Etter Ofs syn er fremstillingene og analysene ikke grundige 

nok til å trekke konklusjoner. Utilsiktede effekter av dagens styringssystem er i liten grad 

fremstilt. Vesentlig kritikk er utelatt, f.eks. Hoods gjennomgang av erfaringene i England. Etter 

Ofs syn burde denne delen av rapporten enten vært grundigere utredet og bedre balansert, eller 

utelatt. Tilsvarende betraktninger gjør seg gjeldende knyttet til utvalgets betraktninger og 

tilrådninger knyttet til fristilling av statlig virksomhet under 7.5.5. Fremstillingen og analysene 

er ikke balansert og nyansert. 

 

Utvalget peker på at offentlig sektor er skjermet fra en konkurransesituasjon som stimulerer til 

produktivtetsvekst, og peker i kapittel 7.5 blant annet på sterkere styring som en av flere tiltak 

som kan avhjelpe situasjonen. I utlegningene legges det avgjørende vekt på uttalelser og 

innspill som enkeltpersoner har meddelt utvalget; ”Colbjørnsen mener Hovedavtalen i staten 

og tilsvarende avtaler for sektorselskap og helseforetak i stor grad innsnevrer 

handlingsrommet for hvordan lederskap kan utøves”. 

 

Etter Ofs syn kan dette tjene som eksempel på sviktende og unyansert fremstilling av 

saksforholdene som går igjen i kapittel 7. Produktivitetsveksten har vært sterk innen helse- og 

omsorgstjenester, altså det omvendte av det utvalget synes å legge til grunn. Tiltakene som 

foreslås for å øke produktiviteten er sterkere arbeidsgiverstyring og bruk av benchmarking. 

Medbestemmelse og samarbeid som forklaring på høy omstillingsevne, produktivitet og lavt 

konfliktnivå er ikke omtalt. Forslaget baseres på enkeltuttalelser og utvalgets lite nyanserte 

betraktninger; ”Mens økt produktivitet i privat sektor blir sett på som positivt, vil 

organisasjonene i offentlig sektor kunne se på økt produktivitet som en trussel”. Etter Ofs syn 
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er dette et eksempel på saksfelt som er for dårlig og lite nyansert fremstilt, og ikke burde vært 

tatt inn i rapporten. 

 

Under 7.3 omtales økt bruk av benchmarking for å øke effektivitet innen forvaltningen, og i 7.6 

innen helsesektoren. Of har ingen erfaring med benchmarking innen forvaltningen, men vil 

likevel anta at man støter på de samme metodologiske utfordringer som Of har erfaring fra 

innen helsesektoren. Bruk av benchmarking forutsetter kjennskap til både statistikk (naturlig 

variasjon) og sektoren som undersøkes. Utvalget trekker frem bruk av operasjonsstuer som 

eksempel, og viser til variasjon mellom norske sykehus, men også på tvers av landene.  

 

Utvalget legger til grunn at operasjonsstuer utgjør en stor del av ressursinnsatsen knyttet til 

operasjoner. Det er ikke riktig. Som ellers i helsevesenet er ansattes lønn den viktigste 

innsatsfaktoren. God utnyttelse av operasjonsstuer er derfor underordnet god utnyttelse av 

ansatte. Variasjonen mellom norske sykehus i bruk at operasjonsstuer kan i stor grad forklares 

med ulike arbeidsoppgaver. Mindre sykehus med øyeblikkelig-hjelp aktivitet i spedt bebodde 

deler av landet vil ha en lavere utnyttelsesgrad enn spesialsykehus som i hovedsak driver med 

planlagt kirurgi. Lærdal mindre enn Haraldsplass. Treg oppstartstid og lang skiftetid mellom 

operasjoner er et problem i norske sykehus, men det er ofte betinget i bemanning eller 

flaskehalsproblematikk. Å analysere effektivitet utelukkende basert på anvendt stue-tid blir en 

for grov tilnærming. 

 

Under 7.4.1 omtales bemanningsnormer som årsak til økt behov for årsverk i offentlig sektor. 

Etter Ofs syn er dette nok et område som ikke burde vært inkludert i rapporten da 

fremstillingen er for svak, og tilrådningene for dårlig fundert. Utvalget anbefaler at 

bemanningsnormer avvikles da de ”unndrar kostnadsbasen kvalitetsforbedringer”. Innenfor en 

strikt økonomisk logikk er muligens utsagnet og tilnærmingen meningsfull, men viktige 

hensyn utelates. Bemanningsnormer innen eksempelvis eldreomsorg eller barnehager skal 

bidra til å sikre tilstrekkelig kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Utvalget må være kjent med 

at det innen deler av eldreomsorgen er svært knapt med ressurser, og at brukerne ikke gis 

tjenester av god nok kvalitet. Et eksempel er eldre bare får være oppe få timer hver dag av 

ressurshensyn. Bemanningsnorm kan bidra til en sikring av minstestandard i 

tjenesteproduksjonen. Her må det gjøres avveining mot andre hensyn, men utvalgets utelater 

avveiningene. Grunnlaget for anbefalinger er da ikke tilstede.  

 

Under 7.4.2 kommer utvalget kort inn på de regionale helseforetakenes finansiering av enkelte 

legemidler. Utvalget anfører at helseforetaket da kan ta et helhetlig ansvar for ”formålseffektiv 

bruk av legemidlene”. Etter Ofs syn er dette nok et område som burde vært utelatt da det er for 

mangelfullt fremstilt. Helseforetakene har få incitament for å godkjenne dyre legemidler da 

dette belastes deres budsjett. Ordningen medfører en risiko for at helseforetakene unnlater å 

godkjenne viktige legemidler. I Norge har utviklingen gått i retning av at medikamenter som 

tilbys i mange andre europeiske land ikke gjøres tilgjengelige for norske pasienter. Et eksempel 

er PD-1 hemmere. En vurdering av hvorvidt dagens ordning er hensiktsmessig krever mer 

inngående analyser. En mulig utilsiktet effekt er at befolkningens tillit til den offentlige 

helsetjenesten svekkes, og at ordningen bidrar til utvikling i retning av et todelt helsevesen. 

 

Under 7.6 omtales bemanningssituasjonen, og under 7.6.3 særskilt bemanning i helsesektoren. 

Etter Ofs syn vil dette være blant områdene vi møter de største utfordringene de nærmeste 

årene. Utfordringsbildet beskrives nok også her i overkant dystert, men utfordringene er 

betydelige. Etter Ofs syn vil bedre utnyttelse av arbeidskraften være det mest effektive tiltaket 

som kan iverksettes kombinert med styrket rekruttering. Utvalget viste i den første rapporten til 
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produktiviteten i finsk spesialisthelsetjeneste. Hvis vi kunne nærmet oss finsk nivå ville store 

deler av utfordringsbildet i spesialisthelsetjenesten være løst. En forutsetning for å nå bedre 

produktivitet er at arbeidsoppgavene bedre tilrettelegges for helsearbeiderne. De senere årene 

har utviklingen i Norge gått i retning at helsearbeiderne bruker stadig mindre tid i direkte 

pasientrettet arbeid. For legene nærmer denne andelen seg nå 40 % mot 60 % for få år siden. 

Dette har sammenheng med økende dokumentasjonskrav, reduksjon i støttepersonell, 

manglende tilrettelegging og arealknapphet. Norske sykehus dimensjoneres i dag 

gjennomgående for små, og det oppstår køer og flaskehalser i behandlingslinjene. 

 

Bedre arbeidsdeling og tilrettelegging forutsetter også økt bruk av ansatte med lavere 

utdannelse. Andelen hjelpepleiere/helsefagarbeidere har vært fallende i norske sykehus 

gjennom mange år. En satsing på helsefagarbeidsstillinger i sykehus vil bidra til økt utnyttelse 

av høyt utdannet arbeidskraft. I pleie og omsorgssektoren kan bemanningsnormer sikre at 

arbeidsforholdene i sektoren er av en slik art at det oppleves attraktivt å ta utdannelsen. 

Lønnsnivået for sykepleiere er også viktig for rekruttering, og utvalget bør være kjent med at 

norske sykepleieres lønnsnivå ligger under snittet i OECD. 

 

Utvalgets analyser og tilrådinger knyttet til bemanning i helsesektoren er overraskende svake. 

Gjennomgående er løsningsforslagene mer styring og kontroll og økt andel ubekvem 

arbeidstid. Tiltakene vil uomtvistelig ha den omvendte effekt av tilsiktet. Å tvinge 

helsearbeiderne til økt ubekvem arbeidstid vil svekke rekrutteringen. Det eksisterer i dag 

ordninger for å dekke helge-behovet i de fleste helseforetak. Et eksempel er ansatte som gis 50 

000 i ekstra kompensasjon for å jobbe hver annen i stedet for hver 3. helg gjennom året. Ved et 

så enkelt tiltak løses behovet for helgebemanning. Arbeidsgiversiden har imidlertid ikke ønsket 

å anvende denne type ordninger i utstrakt grad. Utviklingen i spesialisthelsetjenesten går i 

tillegg i retning av mindre døgnbaserte tjenester og lavere behov for helgebemanning. Utvalget 

har neppe vært kjent med denne type inngående kunnskap om sektoren, men nettopp derfor bør 

det utvises varsomhet med å fremme tilrådinger. 

 

Utvalget velger å henvise til Spekters formulering om at det er mellom 20 og 25000 

forhandlinger om arbeidstid i norske sykehus årlig for sykepleiere. Utsagnet er sjikanerende, 

useriøst og misvisende. Ledelse og ansatte planlegger sammen arbeidstiden innenfor avtalte 

rammer mange tusen ganger årlig, og kun unntaksvis oppstår det problemer i denne 

planleggingen. Utvalget henviser videre til Arbeidstidsutvalgets tilrådinger på området. Dette 

utvalget var altså nedsatt uten noen representant fra arbeidstakersiden, mens arbeidsgiver var 

representert ved en person sentralt i Spekters forhandlingssystem. Utvalget kom med forslag til 

justeringer av lovverket som vil føre til en betydelig maktforskyvning i partssamarbeidet. 

Utvalget var delt. Produktivitetskommisjonen bør etter Ofs syn unnlate å gi tilslutning til 

vurderingene gitt av dette utvalget. 

 

Utvalget peker ellers på endringer i legenes tariffavtale for bedre ressursutnyttelse og økt 

kapasitet. Sykehuslegenes arbeidstid er i dag mellom kl. 7 og 18 i de fleste helseforetak. 

Legene jobber som utvalget selv anfører mellom 40 og 45 timer ukentlig, kirurger gjerne en del 

flere timer. En utvidelse av åpningstid i sykehus vil ikke øke kapasiteten med mindre det 

etterfølges av flere utdannede legespesialister. De fleste leger har en andel ubekvem arbeidstid 

knyttet til vaktarbeid, og å henlegge rutinearbeid til kveldstid vil svekke rekrutteringen. Store 

deler av virksomhetene er også avhengig av samtidig tilstedeværelse av mange innsatsfaktorer, 

som utvalget selv gjør rede for. Et mer effektivt tiltak vil være å øke legenes tidsbruk i direkte 

pasientkontakt fra dagens rekordlave nivå. Tiltaksforslag på dette området krever imidlertid 

mer inngående analyse av problematikken enn utvalget har hatt mulighet til å gjennomføre. 
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Under 7.7 drøftes regionale strukturproblemer. Of har ikke hatt anledning til en grundig 

gjennomgang av fremstillingene og tilrådningene. Of vil likevel bemerke at det fra 

spesialisthelsetjenestens side er behov for regional koordinering av tjenestene, og at det ville 

være hensiktsmessig å vurdere om et regionalt ledd bør ha en demokratisk forankring som i 

Danmark. Of vil komme tilbake til dette senere. 

 

Konklusjon 

 

Of har kun funnet anledning til å gjennomgå de deler av rapporten hvor Of besitter relevant 

innsikt, og som er av særlig betydning for drift i helse- og omsorgssektoren. Of oppfatter at 

oppdraget har vært ambisiøst, og at utvalget ville hatt større mulighet til å lykkes ved å 

avgrense oppdraget. Of stiller seg i hovedsak bak fremstillingene som gjøres i kapittel 5, og 

støtter en videre utredning av tiltakene som foreslås. 

 

Of stiller seg kritisk til fremstillingene og analysene som gjøres i deler av kapittel 7. Etter Ofs 

syn uttaler utvalget seg i flere sammenhenger for lite nyansert, og på et sviktende grunnlag. 

 

Sak 215/15-16  Høring – NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 27.1.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått Arbeidstidsutvalgets innstilling. Of har 

vesentlige innsigelser til utvalgets sammensetning, og utvalgets forslag til endringer. 

 

Innledende betraktninger 

Bestemmelser om arbeidstid er regulert i norsk lov og i de enkelte tariffavtaler. Norge er også 

gjennom EØS-avtalen underlagt EUs arbeidstidsdirektiv. 

 

Et godt og inkluderende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse forutsetter godt samarbeid mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakersiden. De nordiske land har særegne tradisjoner for vellykket 

arbeidslivsorganisering, høy omstillingsevne og produktivitet samt lavt konfliktnivå i 

arbeidslivet gjennom treparts-samarbeidet. Særlig viktig var etableringen av 

Samarbeidsprosjektene mellom LO og NAF (1965), som bidro til at ansatte fikk reell 

medbestemmelse i arbeidslivet. 

 

Utviklingen de seneste ti-år har gått i retning av svekket medbestemmelse. Dette har 

sammenheng med stadig sterkere mål- og resultatstyring, økende bruk av eksterne konsulenter 

og ulike organisasjons- og ledelsesmodeller, samt en dreining i retning av management-styring, 

også i offentlig sektor. Etter Ofs erfaring er ansattes innflytelse og medbestemmelse betydelig 

svekket også i helse- og omsorgssektoren. Trepartssamarbeidet trues gjennom denne 

utviklingen. 

 

Samtidig har arbeidsformene i helse- og omsorgssektoren endret seg betydelig. Parallelt med 

krav om økt effektivitet og produktivitet har beleggsprosenten øket, liggetiden gått ned, og 

gjennomstrømningen av pasienter økt. Også i polikliniske og behandlingsforløp og annen 

dagbehandling er aktivitet og produktivitet kraftig økt. Kombinert med svekket 

medbestemmelser bidrar endringene til en betydelig øket belastning for arbeidstakerne. 
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Etter Ofs erfaring viser arbeidsgiversiden mindre interesse for å finne frem til gode løsninger 

gjennom reell medbestemmelse. Vi opplever at våre medlemmer har mindre innflytelse, og at 

arbeidsgiver i betydelig grad benytter ovenfra og ned styring for å tvinge gjennom endringer. 

 

Drøftingsinstituttet ivaretar i mange tilfeller ikke reell medbestemmelse, men organiseres av 

arbeidsgiversiden i stedet som rene formalistiske prosesser uten egentlig innhold eller 

betydning for utfallet. Dette har i særlig grad vært tilfellet i Spekters medlemsbedrifter i helse- 

og omsorgssektoren. 

 

Spekter har over tid arbeidet for endringer i arbeidslivet som styrker arbeidsgivernes adgang til 

styring. Dette har skjedd gjennom forhandlinger, utenom forhandlinger, gjennom 

rettsliggjøring av tariffbestemmelser og gjennom formelt og uformelt påvirkningsarbeid mot 

offentlige myndigheter. Spekter har fra 2011 arbeidet systematisk for nedsettelse av et 

arbeidstidsutvalg. 

 

Om betydningen av utvalgets sammensetning 

Regjeringen valgte i 2014 å etterkomme Spekters ønske ved å nedsette et arbeidstidsutvalg. 

Utvalgets sammensetning er etter Ofs syn ikke egnet til å gi en balansert fremstilling av 

saksfeltet, og derfor uegnet til å komme med tilrådninger til endringer. Of vil gjøre nærmere 

rede for innvendingen under. 

 

Ved oppnevning har regjeringen unnlatt å ta med arbeidstakersiden i utvalgsarbeidet. Tre av 

utvalgets medlemmer har en sterk tilknytning til arbeidsgiversiden. Dette gjelder Byrkje, 

Borgerud og Christiansen.  

 

Byrkje er ansatt ved helsebyrådsavdelingen i Bergen kommune.  Byrkje har vært sterkt 

involvert i striden rundt langturnus ved Ladegården sykehjem i Bergen. Borgerud satt fra 2004-

14 som styreleder i Spekter-bedriften NSB. Christiansen er HR sjef i Spekter-bedriften Helse 

vest, og sitter sentralt i Spekters forhandlingsutvalg. 

 

Etter Ofs syn er det nærliggende å betrakte utvalgsmedlemmene som representanter for 

arbeidsgiver. 

 

Om betydningen av at utvalget er delt i viktige spørsmål 

Utvalget er delt på de viktigste områdene. Utvalgsmedlemmene fra arbeidsgiversiden tilhører 

uten unntak den delen av utvalget som foreslår endringer til arbeidsgivers gunst, og 

arbeidstakers ugunst. Etter Ofs syn er det sannsynlig at utvalgets drøftinger og innstilling ville 

vært en annen hvis utvalget hadde hatt representasjon fra både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden. Of finner sammensetningen av utvalget uhensiktsmessig, og oppfatter at 

dette er særlig kritikkverdig sett i lys av bakgrunnen for nedsettelse av utvalget etter påtrykk fra 

arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. 

 

Etter Ofs syn bidrar dette i vesentlig grad til å svekke legitimiteten til tilrådningene fra 

utvalget. 

 

Kritikk av utvalgets datagrunnlag 

Of er videre kritisk til datagrunnlaget som danner basis for utvalgets vurderinger. Det 

fremkommer av rapporten at en hoveddel av underlaget er fremskaffet av Spekter og Helse 

Vest. Of har ikke detaljkunnskap om innholdet i dette underlaget, men stiller seg i 
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utgangspunktet skeptisk til et datagrunnlag fremskaffet av en arbeidsgiverrepresentant som har 

hatt en så aktiv rolle både i å iverksette utvalgsarbeidet og som sitter representert i utvalget. 

 

Of stiller seg videre kritisk til at FAFOs undersøkelser av brudd på arbeidstidsbestemmelsene 

legges til grunn, fordi det er kjent at kvaliteten på denne undersøkelsen forringes ved at FAFO 

ikke har hatt anledning til å kontrollere om bruddene har vært avtalt, og således innenfor 

lovens adgangsbestemmelser.  

 

Of merker seg at utvalget finner at yrkesdeltakelsen i Norge er særskilt høy, og videre at antall 

utførte timeverk per innbygger er høyere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. Nedgangen 

i timeverk per sysselsatt har også flatet ut de senere år, og pensjonsreformen vil trolig bidra til 

at arbeidstakere vil stå lengre i jobb. I tråd med mandatet fremmer utvalget likevel tilrådninger 

med siktemål å øke antallet timeverk per innbygger ved å «legge til rette for heltid». 

 

Utvalget bemerker at det nylig ble iverksatt endringer i Arbeidsmiljøloven som åpner for 

«vesentlig mer fleksibilitet enn tidligere» og at effekten av disse endringene ikke er kjent. 

Utvalget peker også på at det ikke er vanskelig å oppnå avtale om unntak, og at samarbeidet i 

virksomhetene om fleksible arbeidstidsordninger i hovedsak er uproblematisk under dagens 

lovverk. Utvalget viser videre til at årsaken til at bedriftene ikke benytter unntaksadgangen er 

at de kan være for dårlig kjent. 

 

Utvalgets flertall foreslår likevel endringer på en rekke områder som vil bidra til svekkelse av 

medbestemmelse og øke arbeidsgivers adgang til å pålegge arbeidstakerne arbeidstidsordninger 

de ikke ønsker. 

 

Utvalget begrunner forslagene med ønske om økt fleksibilitet både fra arbeidsgiver og fra 

arbeidstakersiden, bedre fagmiljø og redusert fravær. Arbeidstakersiden som har gitt innspill til 

utvalget, har imidlertid ikke ytret seg i denne retning, og etter Ofs syn bør utvalgets flertall 

unnlate å legge arbeidstakers interesse til grunn for endringsforslag som arbeidstakersiden 

eksplisitt har gått i mot. Det er videre søkt å legge spekulasjoner om redusert fravær til grunn 

for endringsforslagene. Etter Ofs syn er det mer sannsynlig at endringsforslagene vil ha 

omvendt effekt. 

 

Utvalgets flertall mener at hensynet til medbestemmelse og ansattes innflytelse på 

arbeidstidsordningene vil ivaretas gjennom drøftingsplikten; «det betyr at de tillitsvalgte har 

reell innflytelse.» Etter Ofs erfaring har utviklingen i sykehusene i mange tilfelle bidratt til en 

vesentlig svekkelse av medbestemmelse gjennom drøftingsinstituttet. Etter Ofs syn er utvalgets 

formodninger på dette området urealistiske, og bidrar til å tilsløre den betydelige 

maktforskyvningen og svekkelse av medbestemmelse endringsforslagene vil medføre. 

 

Of vil i det videre komme med innspill til enkelte av utvalgets forslag til endringer 

 

Endringer i adgang til unntak for arbeidstakere i særlig uavhengig eller ledende stilling. 

Utvalget foreslår at bestemmelsene holdes uendret, men utvalgets flertall foreslår å øke 

mulighetene for unntak ved at det innføres en ny kategori for arbeidstakere med delvis 

uavhengig stilling. 

 

Ofs erfaring er at avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i mange tilfeller bidrar til et 

press på arbeidstakere i lederposisjoner, og videre at arbeidsgiversiden presser på for at 

unntaksadgangen skal omfatte ledere som i begrenset grad oppfyller vilkårene nedfelt i lovens 
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forarbeider. Of ønsker i stedet en skjerpelse og tydeliggjøring av bestemmelsene for 

unntaksadgangen. Rapporten klargjør etter Ofs syn i liten grad hvilke grupper de nye 

unntaksbestemmelsene skal gjelde for, og stiller seg kritisk til forslaget. 

 

Of er videre kritisk til at dette skal reguleres ved kontraktsinngåelse, og vil anmerke at i denne 

situasjonen har arbeidstakeren i særlig liten grad kunnskap om arbeidsvilkårene og grad av 

frihet, og arbeidstakeren er videre i en særlig svak posisjon for å fremme egne verne-hensyn. 

 

Særregler for skift- og turnusordninger 

Det foreslås en rekke endringer i bestemmelsene om skift og turnusordninger. Utvalgets flertall 

foreslår redusert hviletid, økt daglig arbeidstid og økt adgang til gjennomsnittsberegning. Flere 

av forslagene ligger utenfor hovedreglene i Arbeidstidsdirektivet. Utvalgets flertall anfører at 

det er veldokumentert at økt daglig arbeidstid og redusert hviletid øker gir helsebelastninger og 

øker risikoen for feil, men peker på at det er vanskelig eksakt å si hvor denne grensen går, og at 

dette uansett er arbeidsgivers ansvar (!).  

 

Utvalget anfører videre at «utfordringene knyttet til avtaleinngåelse fører til at 

arbeidsgiverressurser som ellers kunne vært brukt til å forbedre den enkelte arbeidstakers 

medvirkning, går med til å takle utforinger knyttet til inngåelse av avtaler..». 

 

Of anser drøftingene gjort i denne delen av rapporten som tendensiøse og ensidig i favør av 

arbeidsgiverinteresser. Of støtter mindretallets anmerkninger. 

 

Utvalgets hovedbegrunnelse for endringsforslagene er hensynet til deltidsansatte. Of stiller seg 

særlig kritisk til at utvalget foreslår ordninger som faller inn under unntaksadgangen i 

Arbeidstidsdirektivet skal danne norm i norsk arbeidsliv. Of vil anta at forslaget vil medføre 

brudd på direktivets bestemmelser. 

 

Of merker seg at de fleste del-tidsansatte ikke er fullt sysselsatt etter eget ønske, og at det er et 

mindretall som ønsker full stilling. Dette henger trolig sammen med vår særskilte høye 

yrkesdeltakelse. Of ser det som en styrke ved arbeidslivsorganiseringen at det er mulig å 

etterkomme arbeidstakernes ønske om deltidsjobb. Dette muliggjør kombinasjon av 

yrkesdeltakelse og ivaretakelse av andre sentrale oppgaver i samfunnet som omsorg for barn og 

eldre. Of anser likevel at det er lite hensiktsmessig at enkelte arbeidstakere går ufrivillig deltid. 

Utvalgets delte innstilling peker på økt tvungen helgejobbing gjennom endringer i ordninger 

for gjennomsnittsberegning som løsning på deltidsproblematikken. 

 

Of savner en drøfting av dette spørsmålet. Flertallets forslag vil ganske åpenbart gjøre det 

mindre attraktivt å jobbe i helse- og omsorgssektoren. I særdeleshet gjelder dette for 

arbeidstakere i livsfaser hvor de har omsorg for barn. Etter Ofs syn er det sannsynlig at de 

foreslåtte endringene vil svekke rekrutteringsmulighetene, og kunne bidra til å presse både 

deltids- og heltidsansatte ut av arbeidslivet. 

 

Utvalget legger til grunn at det ikke har latt seg gjøre å finne løsninger på helge-

problematikken i helse- og omsorgssektoren. Utvalget er på dette området tilsynelatende 

ufullstendig informert. Ved de fleste norske sykehus eksisterer det frivillige ordninger for 

ansatte som er villige til å jobbe hver annen helg i stedet for hver tredje. Ordningene baserer 

seg på høyere honorering for ansatte som påtar seg denne mer-belastningen. Etter det Of 

kjenner til, inngås det avtale om jobb hver annen helg med en samlet årlig kompensasjon på 

50 000 kroner til arbeidstakere som inngår i avtalen. Ordningen muliggjør at arbeidstakere som 
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er i en livsfase hvor helgearbeid ikke gir vesentlig sosial belastning får en ekstra påskjønnelse. 

Etter Ofs syn vil denne type fleksible ordninger i større grad bidra til å nå de overordnede 

målsetningene med dekning av helge-turnuser og redusert ufrivillig deltid. 

 

Etter det Of kjenner til er utbredelsen av ordningen begrenset av at arbeidsgiver ikke ønsker å 

gi ekstrakompensasjon for ekstrabelastningen. 

 

Of vil ellers bemerke at flertallets omtale av endringsforslagene underkommuniserer den økte 

belastningen endringene vil kunne medføre for enkelte arbeidstakere. I parforhold der begge 

jobber turnus og de har omsorg for felles barn, vil selv en moderat økning i hyppighet av 

helgearbeid kunne ha store konsekvenser. Ved 3-delt helg vil de ha felles helgefri 17 av årets 

helger. Ved en økning på tre helger årlig vil antallet frihelger falle til 11. Etter det Of kan se, 

vil utvalgets forslag også muliggjøre tvungen helgejobbing hver annen helg for 

turnusarbeidere. Of anser at dette ikke er godt fremstilt. 

 

Of støtter mindretallets anmerkninger. 

 

Medleverordninger 

Of ser behovet for særskilte arbeidstidsordninger for særskilte institusjoner. Utvalget foreslår at 

ordningen utvides til å omfatte flere institusjoner. Utvalget har ikke gitt noen detaljert 

fremstilling av hvilke institusjoner dette skal omfatte, og det er derfor vanskelig å gi noen 

begrunnet vurdering av endringsforslagene. 

 

Oppsummert 

Of stiller seg kritisk til at regjeringen har nedsatt et utvalg hvor kun en av partene i arbeidslivet 

er representert. 

 

Of stiller seg kritisk til kildegrunnlaget som legges til grunn i rapporten. 

 

Of støtter mindretallets anmerkninger i endringsforslagene som legges frem. 

 

Etter Ofs syn er Spekter i liten grad egnet til alene å innrette arbeidstidsordningene i Helse og 

omsorgssektoren. Utviklingen i sektoren taler i retning av en skjerpelse av dagens 

bestemmelser for å ivareta arbeidstakervernet og sikre fremtidig rekruttering snarere enn 

svekking på en rekke områder som utvalget foreslår. 

 

Sak 216/15-16  Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om  

   kvalitet i høyere utdanning.  

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 16.3.2016. 

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken. 

 

Sak 217/15-16  Høring – Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 29.2.2016. 

 

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken.  
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Sak 218/15-16  Eventuelt. 

 

Forespørsel om avvikling av Dnlfs ledermodul-kurs. 

Of-styret har fått en forespørsel fra Dnlfs sekretariat om å vurdere Dnlfs ledermodulutdanning 

og om denne skal legges ned, evt. justeres.  

Det foreligger en meritterende lederutdanning i Oslo som er endret slik at det er mer tilpasset 

leger, i regi av Universitetet i Oslo v/ Jan Frich 

Søknadsfrist hvert år er 1. mars. 

 

Saken behandles på årets landsstyremøte.  

Styret diskuterte fordeler og ulemper, og avventer utredninger fra sentralstyret om hvilke 

muligheter som foreligger av flere kursarrangører.  

 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

- Invitasjon til LVS årsmøte i Tromsø 7.4.2016. 

Grunnet kolliderende møtevirksomhet i Of så har Of meldt forfall til arrangementet. 

 

- Invitasjon til Nmfs landsmøte 2016, 8.-10.4.2016.  

Styremedlem Ulla Dorte Mathisen, UNN, representerer Of på landsmøtet/ middagen.  

 

- Orienteringssak: 

Aldersvurdering av enslige, mindreårige asylsøkere.  

Brev fra Legeforeningen datert 14.3.2016.  

 

 

 

2.5.2016 / Lene Brandt Knutsen  / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 




