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   Godkjent 13.11.2019. 

 

 

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening 
 

Mandag 14. oktober 2019, kl. 11.00 - 18.45 og  

tirsdag 15. oktober 2019, kl. 09.00 - 15.00. 

 

Det Hanseatiske Hotel, Finnegården 2A, 5003 Bergen. 
 

 

Til stede: 

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

von Schweder, Solveig Nergård, Mathis Heibert, Marie Skontorp og redaktør Arild Egge 

(tilstede 15.10). 

 

Arild Egge deltok ikke under sak 27/19-20. 

 

Fra sekretariatet: 

Edith Stenberg og Jan Eikeland. 

 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Valg 2021 

• Tariff-kurset 2020– program 

• Vårkurset 2020 - program 

• Ofs leilighet Aker Brygge – oppgradering 

 

Sak 12/19-20  Referat fra styremøtet 5.9.2019 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 13/19-20  Fokusområder 

   Styret vedtok følgende fokusområder for den kommende perioden: 

Forskning og innovasjon, etterutdanning, styrking av tillitsvalgtarbeidet 

og ledelse. 

    

Sak 14/19-20 Gjennomgang om fordeling av de enkelte punkter i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet (PAP) 

Styreleder lager et forslag til fordeling av ansvarsoppgaver i prinsipp- og 

arbeidsprogrammet. Fordelingen godkjennes endelig av styret per mail. 

 

Sak 15/19-20   Evaluering av arbeidsmøtet i august 

Styret evaluerte arbeidsmøtet i San Remo i august, særlig fordelingen 
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mellom avtroppende og påtroppende styret. Styret vedtok at 

avtroppende styremedlemmer ikke skal være med på arbeidsmøtet 

høsten 2021. 

 

Sak 16/19-20  Evaluering av fellesstyremøtet med Ylf 5.9.2019 

Styret var godt fornøyd med gjennomføringen av det felles styremøtet 

med Ylf. Of-styrets leder tar kontakt med leder av Ylf for å finne 

tidspunkt for et nytt felles møte i løpet av vårsemesteret. 

 

Sak 17/19-20  Bladet "Overlegen" 

   Styret diskuterte mulige temaer for de kommende numrene i 2020. 

   Foreløpige forslag er: 

• Jobbglidning 

• Tillitsvalgte og leder 

• Fremtidens helsetjeneste – teknologi 

• Forskning og innovasjon.  

• Klima og helse 

 

Tema for nummer 4-2019 er «Sykehusbygg – fremtiden». Frist for 

innsending er 1. november 2019. 

 

Sak 18/19-20  Overlegen – publisering enkeltvis – digital løsning 

Forslagene til digitale plattformer blir endelig godkjent av styret per 

mail. 

 

Sak 19/19-20  Deltakelse i lønnspolitisk utvalg 

Styret utnevnte følgende medlemmer til Ofs lønnspolitiske utvalg: Geir 

Arne Sunde (leder), Einar Vie Sundal og Vivi Bakkeheim. 

 

Thor Severinsen og Christian Grimsgaard utnevnes til referansegruppe. 

 

Det forutsettes at utvalget samarbeider tett med et tilsvarende utvalg 

som er nedsatt av Ylf. 

 

Sak 20/19-20  Legespesialisten 

På fellesmøtet med Ylf i september ble det bestemt å nedsette en felles 

arbeidsgruppe som skal vurdere ulike sider ved kategorien 

legespesialist. Det skal være to representanter for hver av 

yrkesforeningene. 

 

Styret oppnevner Mathis Heibert og Ståle Clementsen i arbeidsgruppen. 

 

Sak 21/19-20  Etterutdanning av leger 

   Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 22/19-20  Hvorfor være medlem i Legeforeningen? 

Styret mener det bør gis bedre informasjon til medlemmene om 

fordelene ved å være medlem i foreningen. Of-sekretariatet og styreleder 

følger opp saken overfor Legeforeningen sentralt. 
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Sak 23/19-20 Valg av landsstyredelegater – oppnevnt av styret – for perioden 

1.9.2019 – 31.8. 2021 

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

Lindy Jarosch-von Schweder er også direkte delegat i egenskap av å 

være leder i Sør-Trøndelag legeforening. I tillegg skal styret oppnevne 

11 landsstyredelegater. 

 

Styret har allerede vedtatt at følgende fem medlemmer oppnevnes: 

Christian Grimsgaard, Ståle Clementsen, Solveig Nergård, Marie 

Skontorp og Mathis Heibert. 

 

Oppnevning av de resterende seks delegatene skjer på et senere 

styremøte. 

 

Sak 24/19-20  Valg av 16 geografiske landsstyredelegater – valgkomitéen 

Styret avventer innstillingen fra valgkomitéen, som godkjennes av styret 

per mail. 

 

Sak 25/19-20  Valg av nytt landsråd for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021 

Det vil bli utsendt foreløpig oversikt over nytt landsråd trolig mandag 

14.10. Det pågår en del valg som vil være avsluttet til denne dagen. 

Styret godkjenner det endelige valget per mail. 

 

Sak 26/19-20  Valg av nytt lederutvalg fra 1.1.2020 – 31.12.2022 

Styret oppnevnte følgende medlemmer til lederutvalget fra 1.1.2020: 

Siri Tau Ursin, Marieke Claessen, Rune Heggedal¸ Solveig Nergård og 

Anne-Karin Rime. 

 

Lederutvalget velger selv leder. 

 

Sak 27/19-20  Bladet Overlegen – redaksjonen 

Styret oppnevnte Arild Egge som redaktør av Overlegen. Arne Refsum 

oppnevnes som redaksjonsmedlem. Oppnevningen gjelder for 

inneværende styreperiode, det vil si fra 1. september 2019 og til 

31. august 2021. 

 

Redaksjonen består i tillegg av Ofs styreleder og sekretariatsleder. 

 

Sak 28/19-20  Vårkurset 2021 – jubileum 

Styret vedtok at vårkurset 2021 med jubileumsarrangement avholdes på 

Grand Hotel, i perioden 13. – 16. april 2021. 

 

Sak 29/19-20 Landsrådsmøte november 2019 - Samling av Ofs 

foretakstillitsvalgte /nyvalgte landsrådsrepresentanter 

 Sekretariatsleder Edith Stenberg orienterte om planleggingen av det 

forestående landsrådsmøtet i november. Styret fordelte hvem som hadde 

ansvar for hvilke programposter. 
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Sak 30/19-20 Høring – Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter 

som gjelder allmennlegetjenesten 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

Det foreslås endringer i  

• forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevakt- 

ordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 

• forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 

behandling hos lege  

• forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for 

helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits 

• forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 

for leger og tannleger  

• forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten og  

• forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å 

praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon  

Endringsforslagene i akuttmedisinforskriften omhandler bestemmelsen om kravet til bakvakt, 

og bestemmelsen som åpner for at fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravene til kompetanse. 

 

Endringsforslagene i de andre forskriftene har blant annet sammenheng med forskrift om 

kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som trådte i kraft i 

2017 og legers rettigheter etter EØS-regelverket. Endringene i disse forskriftene innebærer en 

tydeliggjøring av gjeldende rett. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 14. oktober 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Of støtter forslag til endring i akuttmedisinforskriften, herunder endring av kravet til bakvakt 

slik at det ikke stilles et generelt krav til utrykningsplikt for bakvakten. 

 

Of vurderer det også som hensiktsmessig at den enkelte kommune eller det enkelte vaktdistrikt 

bør kunne vurdere om bakvakten ved behov skal kunne rykke ut for å bistå lege i vakt som 

system, med tanke på vaktordninger. Imidlertid må vurderingen og avgjørelsesmyndigheten 

om man konkret skal rykke ut i det enkelte tilfellet alltid tilligge den legen som går bakvakt. 

 

Of mener videre at det er uheldig at departementet håndterer ulike kartlegginger omkring 

forhold som forskriften berører samtidig som egne høringsforslag til mindre endringer i 

forskriften pågår parallelt. Dette gjør vurderingen av akuttmedisinforskriften mindre helhetlig 

for høringsinstansene, som da naturlig vil kommentere på forhold som ikke er på høring, slik 

også høringsbrevet beskriver. Dette kan medføre et mer uryddig resultat. Etter Ofs syn ville det 
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vært mer smidig å behandle alle disse små endringsforslagene i samme forskrift, i en samlet 

avsluttende høring. Samtidig ser Of at behovene til de ulike kommunene omkring 

legevaktsystem nok er for sprikende til at bestemmelsene i forskriften kan virke samlende for 

ett helse-Norge, og dermed vil sluttresultatet kunne bidra til økte forskjeller i helsehjelp til 

befolkningen. 

 

Of er videre av den oppfatning at det grunnleggende alltid må være at befolkningen tilbys en 

forsvarlig og kompetent legevaktstjeneste i kommunene sine opptaksområder. Of er enig med 

departementet i dets vurdering av at ”det er viktig å finne en balanse som gjør at kravene som 

stilles til kompetanse er mulige å innfri for de fleste kommuner og legevakter, samtidig som de 

sikrer et forsvarlig tjenestetilbud”. Of er derimot skeptisk til at befolkningens behov kan 

dekkes gjennom legevaktsatellitter kun bemannet med sykepleier og ambulansearbeider. Of 

mener det vil kunne bidra til en svekkelse av likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted, 

og bidra til unødvendige variasjoner i helsetjenester, særlig i distriktene. Dette synspunktet er 

uavhengig av en eventuell mulighet for videokonsultasjon med bakvakt på nivå 1.   

 

Når det gjelder Fylkesmannens mulighet til å gjøre unntak fra kompetansekravene dersom det 

midlertidig ikke er mulig å skaffe nok helsepersonell som oppfyller kravene i første ledd, 

mener Of at dette må begrenses til ulike nivå av legedekning. Of mener det vil være 

uforsvarlig å erstatte lege i vakt med annet helsepersonell, ikke minst av hensyn til 

pasientsikkerhet, forsvarlighet og likeverdige helsetjenester. 

 

De øvrige punktene i høringen ønsker ikke Of å ta særlig stilling til.  

 

Sak 31/19-20   Høring fra Akademikerne – Policydokument – Helseområdet 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Overlegeforeningen støtter de fire overordnede hovedpunkter i policydokumentet, men 

fremstillingen kunne ha vært tydeligere akademisk, med fokus på hvorfor Akademikerne 

mener at dette er viktige områder, underbygget av dokumentasjon med referanser.  

 

For å kunne nå målene og styrke arbeidet med forebygging for god helse, utvikle 

helsetjenesten slik at den blir sterkere og enda mer velfungerende, satse på teknologi, 

helsenæring og mattrygghet, må det satses mer på kompetanseutvikling i alle ledd, dvs. faglig 

utvikling, forskning og innovasjon satt i system der også midler (økonomi og ressurser) er 

sentralt. LVS har skrevet om dette i sin høringsuttalelse og Of støtter deres høringsuttalelse.  

 

FNs bærekraftmål og miljøperspektiv kunne ha fått en plass i policydokumentet. 

 

I sammendraget 

 

Of støtter LVS sitt innspill. : Fremtidens helsetjenester bør ytes og styres i dialog med de som 

faktisk mottar hjelp. 

 

Kulepunkt 1 foreslås endret til:  
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Videreutvikler god folkehelse gjennom økt satsing på kunnskapsbaserte forebyggende og 

helsefremmende tiltak, for befolkningen i alle sektorer og politikkområder. 

 

Felles ansvar for god folkehelse 

Forslag til første avsnitt endres til: 

Den norske befolkningens helse er generelt sett god. Ikke-smittsomme sykdommer er likevel 

en utfordring, og er en av de store årsakene til for tidlig død og år med redusert livskvalitet,  

kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer, kronisk lungesykdom og psykisk helse. En tydelig 

satsning på tiltak mot ikke smittsomme sykdommer, er nødvendig også i et globalt perspektiv, 

som forebygging, tidlig diagnostikk, høy kvalitet i utredning og behandling og en aktiv 

deltakelse av brukere og pasienter. 

 

LVS sine kulepunkter støttes. 

 

En sterk og velfungerende helsetjeneste 

Forslag til nytt avsnitt: 

Pasienter i sykehjem må få tilgang til høy kvalitet i helsetjenestene, tilstrekkelig med legetilsyn 

og oppfølging. Legetjenesten må utvikles i tråd med forventninger til likeverdige tjenester av 

høy kvalitet. Det må satses mer på faglig utvikling, forskning og innovasjon gjennom å sette 

dette i system, dvs. sette av tid og ressurser i det daglige arbeidet, men også ved at ledelsen 

har både kunnskap og et system for å kunne ivareta det.  

 

Samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom alle de ulike aktørene i helsetjenesten, 

inklusive tannhelsetjenesten, må bedres. Hensiktsmessige IKT løsninger er en viktig 

forutsetning for godt samarbeid og informasjonsutveksling. Flere helsetjenester, mangler et 

system for kommunikasjon mellom tjenestene, og mangler tilgang på e-resept og 

kjernejournal. Dette går utover pasientsikkerheten.  

 

Den raske helsefaglige utviklingen tilsier behov for kontinuerlig omstilling av tjenestetilbudet. 

Omstillingsprosesser krever tilstrekkelig og riktig finansiering, og god involvering av ansatte. 

Effektiviseringsgevinster kan først hentes ut når omstillinger er ferdig. Medarbeidere og 

tillitsvalgte må involveres på en god måte, slik at arbeidsmiljøet ikke påvirkes i negativ 

retning. 

 

Involvering er ikke for å bedre arbeidsmiljøet men for å sikre riktig og god omstilling og 

utvikling. 

 

Følgende kulepunkt foreslås endret til:  

 

Kulepunkt 12 foreslås endret til:  

Økt akademisk og høyere faglig kompetanse i sykehusledelsen og krav til stedlig ledelse for 

alle sykehusavdelinger.  

 

Bred satsing på utvikling av teknologi innenfor helse- og omsorgssektoren 

 

Of støtter uttalelsen fra LVS. 

 

IKT er en viktig del av utviklingen av helsetjenesten som krever IKT kompetanse også av 

helsepersonell. Det må sikres tilstrekkelige investeringer i IKT utstyr og opplæring. 
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Kompatible løsninger på tvers av enheter, tjenester og nivåer må sikres. Teknologer med IKT-

kompetanse må arbeide sammen med helsepersonellet for å finne frem til løsninger som støtter 

opp under arbeidsprosessene på best mulig måte. Dette tverrfaglige samarbeidet bør starte 

allerede i studietiden. Å utvikle arenaer for dobbeltkompetanse innen helse og IKT er en 

nødvendig satsning i fremtiden. 

 

Helsenæringen 

 

Det er et økt behov for økt offentlig-privat samarbeid. 

 

Of støtter uttalelsen fra LVS. 

 

Matsikkerhet og mattrygghet 

 

Det vurderes viktig å skrive om Klima og miljøets betydning for helse, der mat jordbruk og 

havnæring er en del av dette. 

 

Sak 32/19-20  Høring – NOU 2019:13 Når krisen inntreffer 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

    

Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt for å vurdere om det også utenfor de tilfeller som 

reguleres av beredskapsloven, bør innføres en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse som 

gir regjeringen hjemmel for midlertidig å supplere, og om nødvendig gjøre unntak fra, 

gjeldende lovgivning og om at det ved siden av dette bør utformes en hjemmel for midlertidig 

å suspendere eller modifisere enkeltpersoners lovfestede rettigheter. 

 

I utredningen foreslår utvalget at det innføres en egen krisefullmaktslov med en 

sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel. Utvalget har konkludert med at 

fordelene ved en krisefullmaktslov oppveier ulempene, forutsatt at bruken av fullmakten 

underlegges en rekke materielle og prosessuelle vilkår. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 14. oktober 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningens høringssvar konsentrerer seg om de kapitlene som fremstår mest 

relevante for helsepersonell, herunder del 3, kapittel 7.2 helseberedskap. 

 

Myndighetene har per i dag allerede omfattende muligheter å pålegge helsepersonell oppgaver, 

og Overlegeforeningen er derfor usikker på behov for en slik lov. Dagens muligheter er 

hjemlet i: 

 

- Helse- og omsorgstjenesteloven (tjenesteplikt ved ulykker og andre akutte situasjoner) 

- Fastlegeforskriften (suspendering av fastlegeordningen) 

- Helseberedskapsloven (beordring, ansvars-, oppgave og ressursfordeling) 

- Smittevernloven (vaksinering, isolasjon og smittesanering, tvungen legeundersøkelse) 

 

Lovforslagets målsetting er å tildele regjeringen kompetanse til å utstede sektorovergripende 

kriseforskrifter som om nødvendig kan fravike gjeldende lovgivning og suspendere rettigheter 

innenfor rammen av Grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. 
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Overlegeforeningen er enig i at foreslått krisefullmaktslov kan bidra til en raskere og mer 

systematisk effektuering av eksisterende forskrifter og kan begrense bruk av (i utgangspunkt 

uønsket) nødrett i ekstraordinære situasjoner.  

 

Likevel mener Overlegeforening at det må presiseres tydeligere hvor bestemmelsen kan 

komme til anvendelse. Som eksempel er Pandemier og Legemiddelmangel situasjoner med økt 

misbrukspotensiale, særlig ettersom en viss grad av legemiddelmangel eksisterer til stadighet. 

Også omfang av asylsituasjoner der loven kan anvendes bør blir nærmere definert. 

 

Lovendringen må ikke være til hinder at helsepersonell kan utøve god og forsvarlig helsehjelp. 

 

Tekst og merknader til lovforslag er åpent formulert og omhandler ingen helsespesifikke 

forhold direkte men at kongen i statsråd kan gi midlertidige forskrifter som utfyller, supplerer 

eller fraviker lovgivning. 

 

Utvalgets oppfatning om at vilkårene for å utløse en ekstraordinær krisefullmakt bør 

formuleres åpent (for å kunne håndtere uoverskuelige hendelser), kan være problematisk særlig 

i helsesektoren hvor en slik fullmakt kan misbrukes ovenfor syke og utsatte mennesker.  

Vi vil påpeke at det, selv i ekstraordinære situasjoner, er meget viktig at etiske og juridiske 

faktorer, herunder taushetsplikten, opprettholdes i størst mulig grad. 

 

Sak 33/19-20  Arbeidsmøte 2020 

   Arbeidsmøtet 2020 avholdes onsdag 2. - fredag 4. september. 

Ulike lokalisasjoner ble diskutert. Endelig avgjørelse tas på styremøtet i 

november. 

 

Sak 34/19-20  Eventuelt 

a) President Marit Hermansen har bedt Of-styret om å gi innspill til hva 

som skal være sentralstyrets satsingsområde i sykehusene. Styreleder 

følger opp overfor presidenten i tråd med diskusjonen i styret. 

    

b) Ofs leder Anne-Karin Rime orienterte styret om fellesmøtet mellom 

ledelsen på Haukeland sykehus og ledelsen i Of / Ylf 14.10.2019.  

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

a) Høring – Adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens 

transporttjeneste. 

Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i denne saken. 

 

b) Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.) 

Saken ble behandlet på arbeidsmøtet i august og senere endelig vedtatt via e-post: 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i helseregisterloven mm. Forslagene gjelder 

tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til bruk i statistikk, 

helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme 

helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.  
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Departementet foreslår følgende:  

• Lovregler for etablering av en nasjonal teknisk og organisatorisk løsning for 

tilgjengeliggjøring av helsedata (helseanalyseplattformen)  

• Det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart lovbestemt 

legemiddelregister  

• Lovfesting av samlede og enhetlige vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av 

helseopplysninger fra helseregistre  

• Lovbestemmelse som legger til rette for at et begrenset sett med demografiske og 

sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal kunne gjøres tilgjengelig for 

helseregistre  

Helse- og omsorgsdepartementet mener endringene skal gi enklere og tryggere 

tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre. For å kunne 

utvikle bedre tjenester til gode for den enkelte, mener HOD det er viktig med et slikt 

oppdatert register. Enklere tilgang til helseopplysninger skal også̊ bidra til mer 

innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring, bedre utnyttelse av allerede 

registrerte data og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer 

effektiv registerforvaltning og bedre personvern.  

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på arbeidsmøte 29. august 2019. Styret 

vedtok følgende uttalelse:  

 

Overordnet virker det fornuftig å samle data fra de nærmere 200 forskjellige medisinske 

kvalitetsregistrene, for å etablere en nasjonal infrastruktur og fellesløsning for helseanalyse. 

Hvis dette kan forenkle administreringen og byråkratiet rundt uthenting av data, vil det etter 

Ofs syn være positivt. Siden alle forvalterne som eksisterer i dag skal bestå, stiller Of likevel 

spørsmålet ved om endringene faktisk vil gi mindre byråkrati. Uavhengig av om endringene 

medfører mindre byråkrati eller ikke, er Of positiv til at prosessen forenkles hvis man bare 

trenger å sende søknad ett sted, og at dette også inkluderer REK.  

 

Det er usikkert om dette tiltaket vil bedre og tilrettelegge for mer klinisk forskning i 

sykehusene. I dag kan man i samarbeid med registrene hente ut data og statistikk uten kostnad. 

I dag må man kanskje gjennom flere søknadsprosesser enn man må etter de foreslåtte 

endringene, men samarbeidet og kjennskapen de som forvalter registrene har til materialet 

styrker ofte forskningen, heller enn å forringe den via økt tidsbruk. Det er for Of uklart om 

dette vil endres når man får en nasjonal forvaltning av dataene.  

 

Of vil også problematisere at direktoratets anbefaling er  

 

«å tilrettelegge for et offentlig og kommersielt økosystem for analysetjenester for å 

muliggjøre et rikere og rimeligere tjenestetilbud for brukere av helsedata.»  

 

Det følger videre av høringen at 

 

 «Private aktører innen næringsliv, innovasjon mv. skal kunne søke om helsedata på 

samme vilkår som offentlige aktører. Dette betyr for eksempel at et legemiddelfirma vil 

kunne søke om data fra plattformen til bruk i forskning ved utvikling av legemidler. 

Det at virksomheten også har et kommersielt formål og vil ha en økonomisk gevinst av 

analyseresultatene, skal ikke være til hinder for bruk av opplysningene.»  
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Of ønsker å påpeke at dette er data og registre som er bygget opp, forvaltet og følges opp av 

ansatte i offentlige institusjoner. Det er stor jobb og et tilsvarende antall ressurser som brukes 

for å opprettholde og samle inn data.  I dag benytter de fleste seg av disse tjenestene som en 

del av klinisk forskning og av et samfunnsoppdrag. Hvis man skal ta seg betalt for disse 

tjenestene i fremtiden blir det neppe et rimeligere tjenestetilbud for de offentlige aktørene, 

mens det blir meget rimelig og lett tilgjengelig tilgang for private aktører som kan ha store 

kommersielle interesser knyttet til data som i noen tilfeller er unike i et globalt perspektiv.  

 

Direktoratet for e- helse har anslått investeringskostnader for helseanalyseplattformen til 540 

mill. kroner i perioden 2019 til 2022. Imidlertid ser man for seg en betydelig 

gevinstrealisering; i den samfunnsøkonomisk analysen av det anbefalte konseptet om å 

realisere helseanalyseplattformen som et analyseøkosystem, er gevinstrealiseringen anslått til 

7,5 milliarder kroner over 15 år. Analysen inkluderer prissatte virkninger av økt verdiskapning 

i helseindustrien, mer effektiv legemiddelutvikling, tidsbesparelser for forskere og 

registerforvaltere, og reduserte drifts- og investeringskostnader for helseregistre og forskning.  

OF mener som nevnt over at det er bekymringsfullt at man legger opp til - og i så stor grad 

vekt på - en kommersialisering av data innhentet av det offentlige i et tillitsforhold til 

pasientene.  

 

Det er videre foreslått å endre det pseudonyme reseptregisteret til et personidentifiserbart 

register. Departementet mener at de registrertes personvern ikke vil svekkes ved å endre fra et 

pseudonymt register til et direkte personidentifiserbart register.  

 

Departementet mener også at dette legemiddelregisteret ikke bør være basert på samtykke eller 

reservasjonsrett, noe som er uendret praksis fra i dag.  

 

Of mener dette er problematisk. Det er brukt mange ressurser i høringen på å rettferdiggjøre 

dette, men argumentasjonen anses likevel som lite tilfredsstillende, all den tid endringen fra et 

pseudonymt register til et personidentifiserbart register er en betydelig og omfattende endring 

for den enkelte pasient. 

 

Nåverdien av mer effektiv utvikling og oppfølging av legemidler er beregnet til 3,9 milliarder 

kroner over 15 år. En stor del av denne gevinsten forutsetter at legemiddeldata er tilgjengelige 

på̊ helseanalyseplattformen og at sammenstilling med andre data kan utføres enkelt og 

effektivt. Of mener at denne sammenstillingen ikke kan eller bør gjøres uten innhenting av 

samtykke eller at pasienten har mulighet for å reservere seg. Of stiller spørsmål ved om denne 

endringen kun er til for å forsvare den økonomiske gevinsten. 

 

Det har de siste årene vært noe nedgang i klinisk forskning utført av blant annet leger i 

sykehus, og Of mener det burde være et større fokus på å tilrettelegge for den typen forskning 

da det er uavhengig og i størst mulig grad objektiv forskning. Of mener det er uheldig at det i 

større grad legges opp til en kommersialisering, da dette kan forringe kvaliteten på studiene 

som kommer ved bruk av data samlet inn av det offentlige.  

 

Høringen gir stor plass til å beskrive tiltak som sørger for at personvernet er ivaretatt, og Of 

bestrider ikke hvor gode de elektroniske plattformene er/vil være eller i hvor stor grad man 

klarer å opprettholde dagens anonymisering. Imidlertid er de data som hentes inn under 

samtykke eller hvor det foreligger reservasjonsmulighet gitt under visse forutsetninger og i en 

allianse og i et tillitsforhold til den enkelte forvalter/helsepersonell. Her ønsker man å bruke 
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data i en større og foreløpig uklar sammensetning, ved å sammenstille forskjellige registre. 

Dette bryter med intensjonen av det første gitte samtykket og kan være ødeleggende for det 

tillitsforholdet man er avhengig av i en behandler- eller forskningsrolle. Of mener dette er 

bekymringsfullt og må adresseres i større grad. 

 

c) NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og 

inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 

 

Saken ble behandlet på arbeidsmøtet i august og senere endelig vedtatt via e-post: 

 

Regjeringen satte 17. juni 2016 ned et offentlig utvalg for å foreta en samlet gjennomgang og 

utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og 

omsorgssektoren. Utredningen som ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 18. juni 

2019 inneholder forslag om ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og 

omsorgstjenesten. Tvangsbegrensningsloven vil være relevant for alle leger som jobber i eller i 

tilknytning til helse- og omsorgstjenesten. Lovforslaget vil etter utvalgets vurdering bidra til en 

markert reduksjon i den faktiske tvangsbruken.  

 

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

følgende uttalelse:  

 

Høringen er omfattende og på 813 sider. Det er gjort et meget grundig arbeid, men språket er 

til tider tungt og omstendelig. At høringen er på så mange sider gjør også arbeidet med å avgi 

uttalelse mer krevende og det er også en viss fare for at høringsinstanser overser viktige 

momenter. Dog er det etter Ofs syn positivt at det gitt en oversikt over forslagene i 

oppsummeringen.  

 

Oversikten over deltakere i arbeidsgruppen gir leseren liten innsikt i deltakernes bakgrunn og 

kunnskap på det aktuelle fagfeltet. Det hadde vært interessant å vite hvordan utvelgelsen av 

deltakere til arbeidsgruppen fant sted, og hvilke kriterier man har basert seg på ved utvelgelse. 

Dette for at høringsinstansene skal ha forutsetninger for å vurdere om utvalget er sammensatt 

på en måte som gjør det egnet til å besvare problemstillingen.  

 

Ved implementering av ny lov, er det nødvendig med tilstrekkelige ressurser hos dem som 

jobber med aktuelle pasientgrupper. Mange av tiltakene som foreslås er foreslått i den hensikt 

å økte kvalitet og pasientsikkerhet i tillegg til å styrke pasientenes rettigheter. Tiltakene som 

foreslås vil trolig kreve betydelige ressurser i form av økonomi, personell, administrasjon etc.  

Det framkommer ikke tydelig hvordan dette skal ivaretas. Økonomi og administrasjon nevnes i 

kapittel 29, men det kommer ikke klart fram hvor mye ressurser som kreves fremover pga. 

lovendringen. Mye er basert på antakelser. 

 

 

Noen av endringen som bemerkes: 

• Én felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten. 

Det er tenkt at fire lover slås sammen til en. Dette skal ifølge høringsutkastet bidra til 

forenkling og økt likebehandling. Det påpekes videre at dagens lovverk er fragmentert 

og undergraver den helhetlige arbeidet rundt pasienten. I den felles loven presiseres det 

at institusjonen har plikt til å legge til rette for minst mulig bruk av tvang. I dagens 

lovverk inngår en formulering om at frivillighet skal være forsøkt «hvis det ikke er 
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åpenbart formålsløst». Denne formuleringen er fjernet i den nye loven.  Nå skal 

frivillighet uansett være forsøkt og skal dokumenteres.  

 

Det er beskrevet store geografiske forskjeller i bruk av tvang i Norge, noe som gir 

forskjell i kvalitet og pasientsikkerhet. Overlegeforeningen synes det er positivt at det 

sette fokus på uønsket variasjon i kvalitet og pasientsikkerhet. Om de foreslåtte 

endringene vil føre til bedring av helsetilstanden til pasientene er høyst usikkert. På 

denne bakgrunn mener Of at påstanden om at redusert bruk av tvang ivaretar 

pasientene med omfattende psykiske problemer på en bedre måte, bør understøttes og 

belegges bedre for eksempel ved å vise til forskning eller litteratur. Når det er sagt, er 

vi positive til at tvang reduseres dersom det fremmer kvalitet og pasientsikkerhet og 

øker pasienters rettigheter 

• Kontrollkommisjonen avvikles pga. strukturelle svakheter og erstattes med 

tvangsbegrensningsnemnder. Nemndene skal være faglig uavhengig, men 

administrativt knyttet til Fylkesmennene, som skal motta alle vedtak. Det framkommer 

i høringsutkastet i kap. 29 at det trolig vil være behov for flere ressurser i en periode, 

men det fremkommer ikke hvor mye. Overlegeforeningen mener dette burde være 

beskrevet nøyere. 

• Å forby bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten i behandling i 

psykisk helsevern. Overlegeforeningen mener det vil kreve mer ressurser å få på plass 

alternativer til mekaniske tvangsmidler når dette skal forbys etter 3 år. Det være seg 

personell, opplæring, fasiliteter og økonomiske ressurser. Hvilke konsekvenser et slikt 

forbud kan medføre for pasientene og samfunnet for øvrig, framstår uklart.  

Utvalget mener at redusert tvang vil føre til færre skader og utgifter, men det begrunnes 

ikke. I utkastet framkommer det få opplysninger om hvilke konsekvenser dette får for 

samfunnssikkerheten. 

• Flertallet foreslår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling 

av psykiske lidelser.  

Personer som tidligere har vært psykotiske og blitt behandlet med antipsykotiske 

legemidler skal ha rett til å reservere seg mot fremtidig behandling med legemidler. 

Overlegeforeningen mener at dette forutsetter at det etableres gode, reelle alternativer 

til medisinering og at disse blir prøvd før tvangsmedisinering vurderes. 

Det framkommer ikke tydelig hvilke konsekvenser dette vil medføre for pasientene, 

inkludert samfunnsøkonomiske og etiske konsekvenser for samfunnet forøvrig. 

• Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

uten tvang som et livreddende tiltak.  

Overlegeforeningen ønsker å trekke frem at det vil være mulig å gjennomføre tvungen 

ernæring, noe som fremheves særskilt på s.36, mens ECT på suicidale psykotiske 

pasienter ikke vil være mulig på tvang. Det framstår etisk betenkelig. Pasienter med 

alvorlig depresjon med psykotiske symptomer vil ofte ikke være i stand til å ivareta seg 

selv og ECT vil kunne være livreddende. 

 

 

 

15. oktober 2019, Jan Eikeland  og Edith Stenberg (ref.) 

 


