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        Godkjent 17.10.2016 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 15. september 2016, 

fra kl. 11.00 – 17.00, Legenes hus, Oslo. 
 

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

Rime, Kjetil A.H. Karlsen, Janne K. Bethuelsen, Turid J. Thune og 

Albert Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Lene Brandt Knutsen, Jan Eikeland, Edith Stenberg. 

 

Redaktør:  Redaktør Arild Egge (tilstede kun på sak 2) 

 

        

Sak 1/16-17  Referat fra styremøte 26. august 2016.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2/16-17  Of-informasjon. 

 

Ofs hjemmeside oppdateres jevnlig med aktuelle nyheter. 

Det samme gjelder Ofs facebook-side. 

Stoff fra streikesituasjonen publiseres fortløpende.  

 

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

1.9.2016. 

- Tema for nr. 4: Foreløpig tema – teknologi i sykehus. Frist 1.11.2016. 

    

Sak 3/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariatet oppdaterte hverandre på status. 

 

Sak 4/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Arbeidsmøte i sentralstyret er avlyst grunnet sykehusstreik og neste sentralstyremøte er avtalt 

til 21.9.2016. 

 

Sak 5/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret oppdaterte hverandre på nyhetsbilder lokalt. 

 

Sak 6/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Styret diskuterte ulike sider ved den pågående streiken i  Spekter-området.  

Streiken har massiv oppslutning blant de streikende, øvrige medlemmer og mange andre 

fagforeninger/hovedsammenslutninger.  
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Sak 7/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Det er sendt ny invitasjon til miniseminaret i november.  

Det er ikke lett å få legeledere til å delta, men samtidig kritiseres det at de mangler tilbud. 

 

Sak 8/16-17  Foretaksmodellen – veien videre - landsstyresak. 

 

Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Sak 9/16-17  Møteplan 2016-2017.  

 

Det planlegges styremøte: 

Tirsdag 9. mai 2017, i Legenes hus. 

Onsdag 21. juni 2017, i Legenes hus.  

Arbeidsmøte / avtroppende og påtroppende styremedlemmer 30. august – 2. september 2017.  

Sted uavklart.  

 

Sak 10/16-17  Tariff-kurs 2017.  

 

Kjetil A.H. Karlsen ble oppnevnt i programkomitéen sammen med Jan Eikeland som deltar fra 

sekretariatet.  

 

Sak 11/16-17  Vårkurs 2017.  

 

Sekretariatet innkaller til møte i kurskomiteen.  

 

Sak 12/16-17  Konferanse helsejournalistikk 5. – 6. september 2016.  

 

Styrets medlemmer som var tilstede på konferansen orienterte de øvrige styremedlemmene.  

Evalueringen av konferansen ble gjennomgående veldig positiv. Det ble gitt tilbakemeldinger 

på at en bra konferanse, flinke foredragsholdere og målet må være å knytte seg nærmere til 

helsejournalistene. 

 

Mediatrening – styret ønsker det som sak til neste styremøte. 

 

Sak 13/16-17    Høring – forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for  

leger og tannleger (spesialistforskriften). 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.7.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Of har vesentlige innvendinger til forslaget.  

Etter Ofs syn bærer fremlegget preg av manglende kunnskap om situasjonen i sykehusene, og 

de utfordringer utdanningskandidatene opplever. Det foreslås et omfattende sett av læringsmål 

som skal nås, vurderes, og dokumenteres. Hvis prosessen skal gjennomføres som forutsatt vil 

det være tidkrevende. I og med at dette må håndteres innen virksomhetenes budsjetter må 

andre oppgaver nedprioriteres. I mange enheter er det et betydelig arbeidspress, og vansker 
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med å få avsatt tilstrekkelig tid til god opplæring. I forslaget fjernes materielle krav til 

innholdet i utdanningen, og erstattes av krav som ikke er tilstrekkelig konkrete. Of anser dette 

som lite hensiktsmessig. Det er overveiende sannsynlig at dette vil føre til at utdanningen vil 

nedprioriteres i mange enheter.   

Mange av målsetningene som settes opp er vanskelige å måle med noen grad av sikkerhet, og 

vurderingene vil i mange tilfelle baseres på en stor grad av skjønn. Dette er uheldig. Of er 

bekymret for at evalueringene ikke vil være dekkende for reell kompetanse. I denne 

sammenheng oppfattes forslaget om at det er ledelsen som skal godkjenne utdanningen som 

særlig uegnet. Både enhetens leder og veileder vil gjennom godkjenningen også evaluere egen 

innsats og prestasjon. Hvis enheten og veilederen ikke har oppfylt sine forpliktelser vil endel 

kunne tenkes å tildekke dette ved å godkjenne kandidater som ikke egentlig har nådd 

læringsmålene. Evalueringen er således ikke bare en evaluering av kandidaten, men også en 

evaluering av enheten og veilederen. Enheten og veilederen evaluerer således seg selv. Of 

anser dette som uheldig.   

Det foreslås at utdanningsutvalgenes innretning kan utformes av virksomheten. Of anser 

ordningen som lite hensiktsmessig. Etter Ofs syn bør forskriften inneholde bestemmelser som 

sikrer utdanningskandidatene representasjon i det overordnede utdanningsutvalget, og videre at 

utdanningsutvalget må være sammensatt med en tydelig fag-representasjon. Of mener videre at 

det er behov for utdanningsutvalg også på lavere nivå i virksomheten, og at dette bør inn i 

forskriften.  

Of oppfatter at forskriften ikke beskriver hva som ligger i «løpende evaluering». Of anser dette 

som uheldig. Etter Ofs syn bør det gjøres systematiske årlige gjennomganger av 

utdanningsenhetene, og at enhetene bør besøkes regelmessig.  

Of oppfatter videre at forskriften er uklar på rollen til Spesialitetskomiteene. Of ser at de skal 

gi råd i forbindelse med godkjenning, men det fremstår uklart hvilken videre rolle de skal ha, 

og videre om de skal besøke utdanningsenhetene. Of mener at Spesialitetskomiteenes rolle er 

for lite konkret og forpliktende, og at dette ikke er i tråd med departementets intensjon om 

komiteene skal ha en formell og reell rolle. Of mener komiteenes rolle må konkretiseres og 

tydeliggjøres i forskriften. 

Of oppfatter det som særlig uhensiktsmessig at godkjenningen skal gjøres på overordnet nivå. 

Terskelen for å trekke tilbake godkjenningen vil i en slik ordning bli høy. Of anser at reelle 

sanksjonsmuligheter vil være avgjørende for å sikre etterlevelse av forskriften.  

Etter Of syn bør det gjennomføres omfattende endringer i forskriften.  

- godkjenning bør skje etter dagens ordning med godkjenning av hver enkelt enhet 

- sammensetning av utdanningsutvalg bør detaljeres, og det bør være utdanningsutvalg 

på lavere nivå 

- det bør gjennomføres årlig evaluering 

- det bør gjennomføres årvisse besøk av enheten 

- i tillegg til læringsmål bør det settes opp prosedyrekrav 
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- det bør forskriftsfestes obligatoriske kurs hvor utdanningskandidater kan samles 

- Spesialitetskomiteenes rolle i den løpende evalueringen må tydeliggjøres 

 

Etter Ofs syn vil det fremlagte forslaget ikke i tilstrekkelig grad sikre utdanningens kvalitet. 

Med mindre det gjøres betydelige endringer i forskriftsforslaget vil Of anbefale at 

Legeforeningen bør vurdere å trekke seg fra arbeidet. 

 

Sak 14/16-17  Høring – læringsmål i ny spesialistutdanning for leger.  

Felles kompetansemoduler, del 1-3. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 15.7.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Of synes det er positivt at det er planlagt felles kompetansemoduler for alle 

utdanningskandidatene. Temaene er relevante og viktige, men det kan synes som om 

ambisjonsnivået ligger altfor høyt. Tanken er god, men Of er redd for at dette blir vanskelig å 

få til innenfor helseforetakenes nåværende rammer.  

For å oppnå læringsmålene kreves en stor innsats av LIS-legene og ikke minst veilederne. Det 

er foreslått omfattende læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene, det skal skrives diverse 

rapporter og ikke minst en prosjektoppgave. Kandidaten skal få tid til å ta e-læringskurs, gjøre 

gruppearbeid, skrive rapporter og helst utføre et forbedringsprosjekt i praksis. Hvem er det så 

som skal vurdere disse oppgavene, jo det er veileder som må være et supermenneske for å få 

tid til dette uten at det skal koste noe mer eller gå utover pasientarbeidet. 

Of frykter at det meste av dette arbeidet må utføres i LIS-legens og veileders fritid.  Etter Ofs 

mening er det ikke praktisk gjennomførbart å oppnå alle de foreslåtte læringsmålene i de felles 

kompetansemodulene. Hvis det skal være gjennomførbart, må det kuttes ned på den praktiske 

delen av utdanningen, og det er ikke ønskelig. Alle kravene som stilles til LIS, vil kunne føre 

til at overleger må overta kliniske oppgaver som LIS-leger tidligere har utført.   

Kommentarer til de foreslåtte læringsmålene:  

Etikk:  

Of synes det er positivt at man har fokus på etikk. Dette vil kunne være med på å skape gode 

helsetjenester. Of mener at dette er et tema som bør være obligatorisk for alle som ansettes i 

helseforetakene, men kanskje da med et litt varierende ambisjonsnivå, for eksempel med 

gjennomførte e-lærings kurs. 

System, organisasjon, ledelse:  

Læringsmål 1 og 2 og tilnærmet samtlige delmål er avhengig av et godt samspill mellom 

arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i utforming av læringsaktiviteter. Man må tilstrebe en 

nøytral og faktaorientert undervisning, for å minimere en vektlegging av den ene sidens 

meninger. Her bør man også få innsikt i Hovedavtalen som er grunnmuren i å oppnå gode 
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helsetjenester for pasienten. Of mener at setningen: «For å oppnå gode helsetjenester må 

legene forstå egen og andres ansvar og rolle i systemet» bør strykes eller omformuleres. Det 

må under samme punkt presiseres at det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at sådan 

tjeneste blir mulig å gi.  

Lovverk:  

Of støtter at å ha kjennskap til lovverket som regulerer helsetjenesten er positivt.  Men også her 

synes ambisjonsnivået å ligge noe høyt. Læringsmål 2: Kunne finne frem til og følge opp 

krav i aktuelt regelverk som regulerer egen virksomhet, herunder kjenne til 

rettskildesituasjonen i helseretten og kunne gjennomføre rettskildesøk. Of mener at dette 

læringsmålet er urealistisk. Selv erfarne jurister vil kunne ha problemer med å oppfylle dette 

kravet. 

Forskning:  

Of stiller seg positivt til at temaet er tatt med. Dette er nyttig. Samtidig vil Of kommentere at 

en del grunnleggende begreper må forutsettes kjent fra grunnstudiet. Her synes Læringsmål 2 

nesten unødvendig og må mer oppfattes som en repetisjon. Når det gjelder Læringsmål 1 om 

ny forskning vil de foreslåtte læringsaktivitetene kunne være gjennomførbare, men det vil være 

veldig vanskelig for en veileder å kunne vurdere en LIS etter introduksjon av nyere forskning 

som en gruppeveileder eller fagressursperson har gitt. På hvilket grunnlag vil veileder kunne 

vurdere hva en LIS har lært etter en slik introduksjon? Of mener at hvis man ikke kan dekke 

nyere forskning på andre måter enn slik som her tenkt, bør «vurderingen» være deltatt/ikke 

deltatt. For å oppnå delmål 4 er LIS avhengig av at det finnes forskningskompetent veileder 

med tid avsatt til å veilede LIS på arbeidsplassen. Of tror dette kan være vanskelig å 

gjennomføre på mindre sykehus. 

Kunnskapshåndtering:  

Å innhente relevant og oppdatert kunnskap er viktig, og Of støtter dette punktet. Samtidig 

synes ambisjonsnivået på dette punktet også å ligge for høyt. Tiden for veileder og LIS vil ikke 

kunne strekke til. Det er foreslått at det skal skrives rapport om gjennomført 

beslutningsprosess, skrives case rapport og prosjektoppgave, og veileder skal vurdere alt dette. 

Dette er det ikke ressurser til innenfor dagens rammer. 

Kvalitet og pasientsikkerhet:  

Of mener at disse punktene er helt essensielle, men også her synes ambisjonsnivået å ligge for 

høyt.  

Delmål 1.1 Kjenne til omfanget av uønskede hendelser og pasientskader på egen 

arbeidsplass og datakildene som finnes. For å oppfylle dette delmålet må arbeidsgiver være 

den viktigste faktoren, det er arbeidsgiver som må gi fri tilgang til og sette av tid til å gå 

gjennom alle uønskede hendelser og pasientskader. Læringsmål 2: Kunne planlegge og delta i 

forbedringsprosjekter på egen arbeidsplass og vurdere om tiltakene etterleves og virker. I 
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teorien høres dette flott ut, men Of stiller seg tvilende til om LIS og veileder vil få avsatt nok 

tid og ressurser til å gjennomføre dette i praksis. 

Kommunikasjon: 

Læringsmålene i kommunikasjon framstår som relevante. Innholdsmessig overlapper målene 

mye med grunnutdanning. Læringsmålene i kommunikasjon vil være ressurskrevende å oppnå 

da de vil kreve tett veiledning, mye supervisjon og mulighet/tid til observasjon av mer erfarne 

klinikere i arbeid.  

Pasient og brukermedvirkning: 

Of oppfatter dette som et tredelt læringsmål med diffust innhold og lite konkretisering. 

Læringsmålet er så vagt at det er vanskelig å konkretisere. Læringsmål 1.2 går på diskusjon om 

metoder for brukerrepresentantmedvirkning på systemnivå. Læringsmålet framstår som 

irrelevant i spesialistutdanningen. 

Samhandling:  

Etter Ofs syn mangler det her læringsmål om samarbeid på tvers av omsorgsnivåer.  

Of mener også at læringsmålene i større grad burde betone legen som teamleder. 

Pasient og pårørendeopplæring: 

Læringsmålene er relevante og peker på et felt som bør styrkes i spesialistutdanningen. 

 

Sak 15/16-17  Høring – læringsmål i ny spesialistutdanning for leger.  

   De kliniske fagene del 1. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 15.7.2016. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Innledende merknader 

LIS 1 skal erstatte dagens turnustjeneste og man foreslår at godkjenning som LIS 1 er avhengig 

av oppnådde læringsmål. Dette er tenkt å gi en kvalitetsforbedring av utdannelsen samt sikre at 

LIS 1 oppnår et minimum av kunnskaper og ferdigheter før de starter et spesialiseringsløp. Of 

er kritiske til om det oppnås, slik læringsmål og læringsaktiviteter nå er utformet. Det er stor 

forskjell på hvordan læringsmål er definert for indremedisin versus kirurgi, psykiatri og 

allmennmedisin. Dokumentet fremstår derfor ikke helhetlig og det er for store sprik i hvordan 

man har valgt å beskrive et læringsmål. Of foreslår at strukturen harmoniseres og at forslag til 

læringsaktiviteter beskrives mer utførlig.  

Det er besluttet at tjenesten i sykehus skal bestå av tjeneste i psykiatri, kirurgi og indremedisin. 

Det er ingen tidsangivelse for hver enkelt bolk, slik at det er svært uklart hvor lang tid den 

enkelte bolk er ment å vare. Of mener at det for LIS 1 er mest hensiktsmessig med 
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tidsangivelse for hver enkelt bolk da det helt nødvendig at LIS 1 roterer videre selv om enkelte 

læringsmål ikke er oppnådd. Det er i dag turnusleger ved sykehus av svært ulik størrelse og 

med svært ulik organisering slik at det trolig ikke vil være mulig å oppnå alle læringsmål ved 

alle sykehus. 

Of foreslår at enkelte læringsmål er felles for hele LIS 1 da de vil kunne nås ved tjeneste både i 

alle eller flere deler av LIS 1. Et eksempel er tvangsinnleggelse etter lov om psykisk helsevern. 

Of støtter intensjonen om å styrke veiledningen i spesialistutdanningen og er positive til 

arbeidet med å utforme læringsmål og læringsaktiviteter for å sikre kvaliteten på 

spesialistutdanningen. Vi er enig i at det er fornuftig med mer spesifikke krav til hvilke 

kunnskaper og ferdigheter en spesialist bør ha ved endt spesialiseringsløp. 

Indremedisin 

Læringsmålene for indremedisin er svært overordnede og åpner for at det kan bli store 

forskjeller i de kunnskaper en LIS 1 innehar etter endt tjeneste. Dette åpner for at det vil kunne 

være individuelle skjønnsmessig vurderinger som avgjør om en veileder mener at LIS-legen 

har oppnådd et læringsmål. Of foreslår at man konkretiserer hvilke kunnskaper og ferdigheter 

om de viktigste indremedisinske tilstander en LIS 1 bør inneha etter endt tjeneste. Det bør 

videre stilles krav til gjennomført kurs i AHLR og man bør forvente at en LIS 1 har vært 

tilstede og deltatt aktivt i situasjoner hvor pasienter har akutt respirasjons- eller 

sirkulasjonsstans under tjenesten. I det nåværende høringsdokumentet er det nok at man har 

deltatt på simulasjonstrening. 

Psykiatri 

Of støtter synspunktene fra Norsk psykiatrisk forening og Spesialitetskomiteen i psykiatri. Det 

er positivt at det er mulig å ta 4 måneder i psykiatri i del 1. Leger som skal velge å spesialisere 

seg i psykiatri trenger all den somatiske erfaringen de kan få i del 1.  Det må derfor stilles krav 

til minimumstid i indremedisin og kirurgi. Minimumstiden bør ikke reduseres i forhold det vi 

har i dag.  Læringsmålene synes ambisiøse og omfattende for kun 4 måneder. Det presiseres at 

læringsmål alene ikke er tilstrekkelig.  Evaluering av læringsmålene bør gjøres av spesialist i 

psykiatri og ikke av erfaren LIS eller psykologspesialist. Viktige læringsmål innen psykiatri 

omfatter også somatiske og farmakologiske aspekter. 

Kirurgi 

Of vil innledningsvis bemerke at i de kirurgiske fagene er praktiske ferdigheter avgjørende for 

god yrkesutøvelse. 

Etter Ofs syn er læringsmål alene uegnet til å sikre ivaretakelse av praktisk trening. Of anser 

derfor selve innretningen som uhensiktsmessig. Etter Ofs syn må utdanningen sikres ved 

videreføring av prosedyrelister. Ofs erfaring er at prosedyrelistene i de fleste avdelinger har 

vært en avgjørende mekanisme for å fremtvinge at leger i spesialisering faktisk slipper til med 

praktisk trening. I tillegg må ordningen med obligatoriske kurs videreføres.  
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De læringsmål som er oppført er tydelige, og Of oppfatter at de er hensiktsmessige. Ved en 

rask gjennomgang av listene finner Of at enkelte emner mangler; som eksempler kan nevnes 

skader i columna, behandling av ledd-luksasjoner, penetrerende skader i buk og bryst og 

håndtering av nekrotiserende fasceitt. Of er bekymret for at andre viktige emner kan være 

uteglemt. Of overlater til de fagmedisinske foreningene å kommentere eventuelle ytterligere 

mangler, men våre eksempler viser at listene pr. nå er ufullstendige, samt at det burde vært en 

tydeligere diskusjon om de valg som er gjort.   

Allmennmedisin 

Læringsmålene til allmennmedisin er etter Of syn gode, men vi overlater til den fagmedisinske 

foreningen å komme med forslag til endringer dersom de mener at noe mangler. Avslutningsvis 

vil vi bemerke at læringsmålene virker omfattende og at det derfor kan være vanskelig å oppnå 

alle i løpet av 6 måneders tjeneste i allmenn praksis. 

Sak 16/16-17  Høring – Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 29.8.2016.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Bakgrunn for høringen:  

Regjeringen besluttet våren 2015 at Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) skal 

gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. KMD har nå 

sendt en foreløpig rapport fra en prosjektgruppe på innspillsrunde. Mandat for utredningen har 

vært å utrede ulike modeller for fylkesmannens fremtidige struktur, avgrenset til geografisk 

inndeling av embetene med utgangspunkt i sannsynlige scenarier for kombinasjoner av ny 

kommunestruktur og ny fylkesstruktur. 

I utredningen er det skissert tre hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene: 

- Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer i dagens struktur 

- Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter 

- Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå 

For spesialisthelsetjenesten vil det først og fremst være Fylkesmannens helseavdeling som del 

av tilsynsmyndighetene som vil være av betydning. Fylkesmannsembetene slik de fungerer i 

dag varierer i størrelse og vil ut fra geografisk plassering ha ulike utfordringer med tanke på å 

rekruttere kompetente medarbeidere. Of mener at det viktigste når en planlegger ny struktur for 

fylkesmannsembetene vil være å sikre at nok kompetent fagpersonell ansettes til å gjennomføre 

faglig gode og forsvarlige tilsyn med spesialisthelsetjenesten og at saksbehandlingstiden ikke 

blir for lang. 
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Dersom konsolideringsmodellen blir vedtatt, foreslår Of at embetene samarbeider om tilsyn 

med spesialisthelsetjenesten og at tilsynsmyndighetene blir regionaliserte tilsvarende evt. 

fremtidige helseregioner.  

Regionsmodellen synes noe prematur, men kan bli aktuell i fremtiden. I så fall vil det være 

naturlig at helseregionene tilsvarer de geografiske regionene med folkevalgte politikere og at 

tilsynsmyndighetene blir tilsvarende regionaliserte. Of mener imidlertid at en evt. 

regionalisering i Norge må avklares først på et bredere grunnlag enn fylkesmannsembetet. 

Landsdelsmodellen synes mindre aktuell, noe som også er kommentert i utredningen. 

Embetene ville i så fall måtte dekke så store geografiske områder og så mange enheter at det 

ville bli uhåndterlig og lite effektivt. 

Sak 17/16-17  Orlando-konferansen 2016. 

 

Informasjon om National Forum 4.-7. desember 2016 ligger på nettsiden  

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

 

Saken har vært luftet tidligere, om enkelte i styret ønsker å delta.  

Styret vedtok at ingen fra Of deltar i Orlando i år. 

 

Sak 18/16-17  Eventuelt. 

 

a) Bidrag til streik.  

Styret diskuterte mulige løsninger i forbindelse bidrag til streikearbeid.  

 

b) Høring – Ambulanseflytjenester 2019 – Innspill til kravspesifikasjon.  

Styret vedtok å ikke avgi noen uttalelse i saken. 

 

c) Nordöl-møte – AEMH-møte – møtekollisjon 2017. 

Sekretariatet sender forespørsel til de øvrige nordiske landene.  

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

 

Høringer / henvendelser  

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

forrige styremøte: 

- Ingen i perioden. 

-  

Orienteringssak: 

- Oppnevning til Rettshjelpsutvalget – fra 1.1.2017-31.12.2020.  

Ofs medlem er ikke på valg i år, slik at saken var en orienteringssak til styret.  

 

 

11.10.2016 / Lene Brandt Knutsen  / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 

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



