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   Godkjent 28.8.2019. 

 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 18. juni 2019,  
kl. 10.00 -17.00, Gladvollveien 7A, 1168 Oslo.  
  
 
Til stede: Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen, Ståle Clementsen, Janne K. Bethuelsen, 

og Geir Arne Sunde. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland. 

 

Forfall: Christian Grimsgaard, Anne-Karin Rime, Lindy Jarosch-von Schweder 

og Arild Egge (redaktør). 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Legenes hus – ombygging.  

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

 

Vedtakssaker: 
 

Sak 203/18-19  Referat fra styremøte 3.6.2019 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 204/18-19  Referat fra landsrådsmøte 3. og 4. juni 2019 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 205/18-19  Bladet "Overlegen" 

   Styret diskuterte temaer og artikler til de kommende numrene. 

   Tema nr. 4/ 2019: "Sykehusbygg" 

 

Sak 206/18-19  Ofs landsrådsmøte 3. og 4. juni 2019 i Kristiansand 

   Styret evaluerte landsrådsmøtet i Kristiansand. 

  

Sak 207/18-19  Landsstyremøtet 2019 

   Styret evaluerte landsstyremøtet i Kristiansand. 

 

Sak 208/18-19  Tariff-kurset 2020.  

   Ikke avklart. 

 

Sak 209/18-19  Vårkurs 2020  

   Ikke avklart. 
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Sak 210/18-19  Vårkurs 2021 – Of 60 år  

Det sittende styret anbefaler overfor det nye styret å beslutte at Ofs 60 

års jubileum markeres under vårkurset i 2021. 

 

Sak 211/18-19  Overlegen 1-2021 – Jubileumsutgave Of 60 år 

Det sittende styret anbefaler overfor det nye styret å beslutte at 

Overlegen nr. 1/ 2021 blir en jubileumsutgave. Styret ber redaksjonen 

arbeide videre med å legge en retning for en slik jubileumsutgave. 

 

Sak 212/18-19  Honorering av Ofs leder 

Lønn til leder av Of fra 1. september 2019 og frem til endelig avlønning 

er bestemt av landsrådet, fastsettes til den totale lønnen hun har ved 

sykehuset Østfold i dag på xx kroner. I tillegg kommer honorar som 

styreleder i Of på 2,5 G (xx kroner). Det samlede honoraret blir da xx 

kroner. 

 

Leder meldes i tillegg inn i en forsikrings- og pensjonsordning 

(innskuddsbasert ordning) tilsvarende den som gjelder for ansatte i 

Legeforeningens sekretariat. Ettersom Of er en selvstendig juridisk 

enhet med eget organisasjonsnummer, må dette gjøres ved at det 

opprettes en parallellordning for Of. 

 

Styret vedtar å foreslå for landsrådet at den lønnen landsrådet fastsetter, 

gis med virkning fra 1. september 2019.   

 

Sak 213/18-19  Sekretariatsbistand 

Sekretariatet arbeider videre med notatet som skal oversendes 

administrasjonen i Legeforeningen i tråd med innspillene som kom fram 

i styrets diskusjon.  

 

Sak 214/18-19  Veien videre – hva skal videreføres til nytt styre.  

   Styret diskuterte elementer i denne saken.  

   Saken settes opp til endelig behandling på arbeidsmøtet i august. 

 

Sak 215/18-19  Evaluering av styreperioden 

   Styret diskuterte elementer i denne saken.  

   Saken settes opp til endelig behandling på arbeidsmøtet i august. 

 

Sak 216/18-19  Ofs landsrådsmøte i november 2019 

Landsrådsmøtet arrangeres på Gardermoen i første uken av november. 

Endelig tidspunkt og programmet vedtas på arbeidsmøtet i august. 

  

Sak 217/18-19  Høring – forslag til endringer i bioteknologiloven 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i bioteknologiloven.  
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Norsk overlegeforening (Of) takker for muligheten til innspill og behandlet saken på 

styremøtet den 18.06.19. Of synes at forslagene til endringer i bioteknologiloven reiser 

krevende etiske og moralske problemstillinger. Vi ønsker likevel å forsøke å diskutere noen av 

områdene.  

 

De første 4 kapitlene omhandler i stor grad kun sammendrag og generell informasjon om 

internasjonale rammer, menneskerettigheter og andre helselover og prioriteringer. Of ønsker å 

trekke frem noen prinsipper i biomedisinkonvensjonen som sier at hensynet til det enkelte 

menneskets interesser alltid må komme foran samfunnets og forskningens interesser samt 

prinsippet om lik tilgang til helsetjenester. Konvensjonen gir generelle regler om samtykke og 

krav om respekt for privatlivet med hensyn til opplysninger om egen helse. Vi mener at disse 

prinsippene kan være verdt å ta med seg som bakgrunn for den videre diskusjonen. 

 

Kapittel 5. Om grensen for antall barn og antall familier per sæddonor og pasientbetaling for 

inseminasjon. 

 

Det er i dag utfordrende å møte etterspørselen etter donorsæd, noe som har ført til åpning av 

import av ikke-anonym donorsæd. Departementet har bedt Helsedirektoratet om å endre 

retningslinjene fra et satt antall barn per donor til et satt antall familier per donor, noe Of 

mener er en pragmatisk tilnærming på utfordringen. Departementet følger også opp Stortingets 

vedtak om at inseminasjon ikke skal telle som de tre forsøkene med assistert befruktning. Of 

støtter at antall forsøk med inseminasjon og beslutning om når det er hensiktsmessig å gå over 

til IVF eller ICSI, må bygge på en medisinskfaglig beslutning. Vi ønsker ikke å ta stilling til 

hvilken egenandel som settes, men tenker at den bør stå så noenlunde i forhold til tjenesten 

som gis. Man må også ta i betraktning at helsetjenesten kan oppleve en økt etterspørsel for 

denne tjenesten, og sykehusene med aktuelle avdelinger må bemannes, organiseres og 

finansieres der etter.  

 

Kapittel 6. Ny aldersgrense for barns rett til opplysninger om donor og opplysningsplikt for 

foreldre. 

 

Departementet foreslår å videreføre reglene om ikke-anonym sæddonasjon. Of støtter dette, 

som har bakgrunn fra FNs’ konvensjon om barns rettigheter. Det foreslås også å sette ned 

aldersgrensen for et barns rettighet til å få kjennskap til sæddonors identitet fra 18 til 15 år. Of 

stiller spørsmål til om dette er tilstrekkelig utredet på nåværende tidspunkt. Vi ser at en slik 

grensenedsettelse ville kunne få ulike konsekvenser for flere parter, og skulle ønske oss litt 

bedre bakgrunnsinformasjon enn den som er beskrevet i 6.4., særlig siden vi finner det mindre 

naturlig å sammenligne dette med andre regelverk om innsyn, enn departementet.  

 

Departementet foreslår også en sanksjonsfri plikt for foreldre å informere barnet om at det er 

blitt til ved donasjon. Of støtter åpenhet, men hvor, når og hvordan, må være opp til hver 

enkelt familie å ta stilling til, og vi er usikre på om man må innføre plikt. Anmodning om 

informasjon er kanskje tilstrekkelig. En nedsettelse av aldersgrensen til 15 år vil innskrenke 

muligheten for familiene å finne riktig tidspunkt for dem.  

 

Kapittel 7. Vurdering av søkeres egnethet ved assistert befruktning. 

 

Of støtter at søkers omsorgsevne blir vurdert ved assistert befruktning, men vi skulle gjerne 

hatt litt mer informasjon om hvor ansvaret blir plassert om en lege på vurderingstidspunktet 

ikke ser nødvendighet av å innhente ytterligere taushetsbelagt informasjon, men at det i ettertid 
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viser seg at omsorgsevnen er redusert. Ved å åpne opp for denne muligheten vil det kunne føre 

til at man ser det nødvendig å innhente all informasjon i alle vurderinger, og dette vil kunne 

kreve økte ressurser, slik vi ser det.  

 

Departementet foreslår å sette en fast øvre aldersgrense, 45 år for kvinnen. Of mener at dette 

fremstår som en høy aldersgrense, risiko for mor og barn tatt i betraktning, men vi antar at de 

aller fleste med ufrivillig infertilitet sannsynligvis søker hjelp på et tidligere tidspunkt, og at 

aldersgrensen på 45 år er satt så høy for de få unntakene.  

 

Å innhente politiattest for søkerne blant annet for å forhindre potensielle seksuelle overgrep, 

mener vi i denne sammenheng vanskelig kan forsvares. Slike attester gis i dag ut kun for 

personer som skal ha ansvar for andres barn. Of anerkjenner departementets bekymringer og 

ønske om å gjøre rett, men vi er usikre på om det er her man bør sette inn resursene for å 

forhindre seksuelle overgrep mot barn og unge i fremtiden. Of kan derfor ikke på dette punktet 

støtte departementets vurdering. Etter barnekonvensjonen har staten en plikt til å sikre barnets 

rettigheter. Barn har rett til beskyttelse mot alle former for fysisk eller psykisk vold. Når staten 

tilbyr assistert befruktning til befolkningen, får den også plikt til å ivareta barnets rettigheter 

etter barnekonvensjonen, som for alle andre barn. Of antar at den trår i kraft etter at barnet er 

født, og vi støtter at barnekonvensjonen står sterkt i samfunnet vårt. 

 

Of synes også at det tidvis er utfordrende å sammenligne adopsjon og assistert befruktning i 

den grad departementet legger opp til i dette høringsnotatet.  

 

Kapittel 8. Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev på medisinsk grunnlag. 

 

Of støtter departementets forslag om at loven endres slik at rett til lagring av ubefruktede egg 

og eggstokkvev på medisinsk grunnlag også omfatter medisinske tilstander som kan medføre 

infertilitet i ung alder, men vi ønsker å tillegge at vi mener at det må være like rettigheter for 

menn i tilsvarende situasjon, og som med fordel kan omtales i loven. 

 

Kapittel 9. Tidsgrense for lagring av befruktede egg. 

 

Of støtter departementets vurderinger i kapittel 9.4, men vi er usikre på hva som ligger i 

teksten om at videre ressurshensyn, vurdert mot nytten, kan tilsi en kortere oppbevaringstid i 

offentlige sykehus. Of forutsetter at hensynet til kvinnen veier tyngst i en slik vurdering. Of 

mener at det må tilstrebes å tilby et så likt helsetilbud for befolkningen som mulig, uavhengig 

av hvor i landet man bor.  

 

Kapittel 10. Bruk av lagret egg som er befruktet med donorsæd med ny partner. 

 

Of ser det fornuftige i at departementet vurderer at det ikke er selve tidspunktet for selve 

befruktningen av egget, men tidspunktet for innsettingen av det befruktede egget i livmoren, 

som må være det avgjørende tidspunktet i den assisterte befruktningsprosessen. Altså bør det 

nye paret kunne få benytte det befruktede egget så lenge det er benyttet donorsæd, søkerne 

oppfyller vilkårene for assistert befruktning og begge samtykker til innsetting av det 

befruktede egget. Of forutsetter da at «donor» er en annen enn partneren som samtykket til 

befruktningen av egget. 

 

Kapittel 11. Bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten. 
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Genetiske undersøkelser skal bare anvendes til medisinske formål med diagnostiske eller 

behandlingsmessige siktemål, jf. Bioteknologiloven §5-2. Dermed kan ikke genetiske 

undersøkelser foretas for eksempel for å få klarlagt om en person er helsemessig egnet til et 

bestemt arbeid eller for å vurdere risiko for fremtidig sykdom i forsikringssammenheng. Of 

stiller seg bak departementet sin vurdering om å videreføre reglene om genetiske undersøkelser 

av barn, og vi støtter at krav om genetisk veiledning beholdes, men at den kan tilpasses den 

enkeltes behov. Argumentene om uheldig ressursbruk, redusert kapasitet, økte ventetider samt 

vanskelig å skaffe nødvendig kompetent personell til å gjennomføre veiledningen, mener vi 

ikke bør være førende for valg av type veiledning om man velger å justere på kravene i loven, 

som i dag sier at veiledning må skje før, under og etter undersøkelsen. 

 

Kapittel 12. Presisering av forbudet mot å teste andre (selvtester).  

 

Of støtter at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å starte et arbeid med informasjonstiltak som 

kan øke den generelle kunnskapen i befolkningen og helsetjenesten om persontilpasset 

medisin, herunder betydningen av genetiske undersøkelser og selvtester. Og vi støtter at det 

tillegges presisering av forbudet i §5.8. 

 

Kapittel 13. Bruk av genetiske undersøkelser i forskning. 

 

Of synes at forslag til endring i §1-2 andre ledd fremstår dekkende «Loven gjelder bare for 

forskning dersom forskningsprosjektet innebærer at det gis helsehjelp til deltakerne eller at det 

legges opp til å gi individuell tilbakemelding til forskningsdeltakerne om resultater fra 

genetiske undersøkelser som nevnt i § 5-1 andre ledd bokstav b», men her er det en del faglige 

argumenter som ligger til grunn, som er vanskelig å ta stilling til uten spesifikk fagkompetanse. 

 

Kapittel 14. Genterapi  

 

Bioteknologiloven sier at genterapi bare kan brukes når hensikten er å behandle alvorlig 

sykdom eller for å forhindre at alvorlig sykdom oppstår. 

 

Departementet foreslår at kravet om alvorlighet fjernes, Of har ikke kunnskap om hva dette vil 

medføre av økt tjenestetilbud til befolkningen, potensielle kostnader, og hvordan man skal 

nytte- og risiko-vurdere dette. 

 

Departementet foreslår også at vaksiner som brukes i dag innenfor det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet, ikke skal omfattes av reguleringen av genterapi. Dette innebærer at 

det ikke vil kreves godkjenning av eller skriftlig samtykke til bruken av disse vaksinene. Of 

stiller spørsmål ved hvordan man skal håndtere inkludering av eventuelle nye vaksiner i det 

nasjonale programmet opp mot samtykke. 

 

Kapittel 15. Administrative og økonomiske konsekvenser. 

 

Of er skeptiske til at de økonomiske konsekvensene er basert på antagelser og omtrentligheter, 

særlig siden det i stor grad legges opp til at dette skal finansieres innen rammen for RHF og 

HF. Vi mener at dette burde vært bedre utredet da sykehusene har ressursutfordringer ut fra de 

tjenestene som allerede tilbys i dag. 
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Sak 218/18-19  Høring – Forslag til endringer i pasientskadeloven og ny forskrift  

om menerstatning ved pasientskadesaker 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken første gang på styremøtet 18. juni 2019, 

og deretter godkjent endelig uttalelse per mail.  

Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring av forslag til endring i pasientskadeloven 

og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker. Forslaget er utarbeidet av Norsk 

pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet.  

 

Departementet foreslår også̊ en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til 

å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal omfatte forskrifter som på̊ 

enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i skadeserstatningsloven.  

 

I dag benyttes forskrift om menerstatning ved yrkesskade (herunder invaliditetstabellen) ved 

beregning av menerstatning ved pasientskader. Varig medisinsk invaliditet fastsettes enten ved 

at det vises direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen eller med grunnlag i en 

sammenligning med tilstandene som er regulert i invaliditetstabellen. 

 

Formålet med forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like 

erstatningskrav og forutberegnelighet for erstatningssøkerne. Forskriften er i utgangspunktet 

utformet med tanke på̊ tilstander som kan oppstå ved yrkesskader. Den er derfor ofte 

mangelfull og ikke helt treffende ved utmåling av menerstatning i pasientskadesaker.  

 

Det har lenge vært etterspurt av fagmiljøet en endring og revisjon av forskriften, for å 

inkludere pasientskader. I tillegg har det vært mangler i dagens forskrift og man tar nå inn flere 

områder som ikke tidligere var dekket. 

 

De medisinske områdene det har vært jobbet med i ny forskrift er områdene 

fordøyelsessystemet (mage og tarm), kjønnsorganer og hjerte. Områdene er allerede omtalt i 

yrkesskadeforskriften, men de er supplert og justert i ny forskrift. I tillegg er det laget et 

generelt punkt om smerter og et nytt punkt om cerebral parese. Ellers er resten av tabellverket 

fra yrkesskadeforskriften kopiert inn i denne forskriften. 

  

Of er positive til de endringene som er gjort, men etterspør en mer omfattende revisjon når 

man først går i gang med dette arbeidet. Det er ikke gjort endringer i de største fagområdene, 

nemlig ortopedi og kreft. Man angir at det skal jobbes videre med flere felt og legge de inn i 

forskriften etter hvert, og Of støtter dette. Of mener samtidig det er nødvendig med en 

fullstendig gjennomgang da mye av behandlingen har endret seg betydelig siden siste revisjon.  

  

Helse- og omsorgsdepartementet ber spesielt om merknader til bestemmelsen i 

forskriftsutkastet § 4 andre ledd om beregningsmåten ved flerskader. NPE foreslår at den 

medisinske invaliditeten som pasientskaden gir skal fastsettes uavhengig av andre skader eller 

sykdommer (separasjonsprinsippet). Forslaget avviker fra gjeldende rett. Høyesterett har 

fastsatt at menerstatning i flerskadetilfellene skal utmåles etter differanseprinsippet.  

 



7 

 

Of er positiv til denne endringen da den vil kunne redusere saksbehandlingstiden og 

ressursbruken uten at man ser en reduksjon i erstatningen. Siden man i § 5 også tar høyde for 

individuell vurdering av spesielle tilfeller av inngangsinvaliditet, anser Of dette punktet som 

fornuftig. 

 

 

Sak 219/18-19  Høring – NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of har gått gjennom NOUen Åpenhet i grenseland. Rapporten omfatter ulike sektorer, og Of 

har valgt å konsentrere seg om de delene av rapporten som berører helsetjenestene.  

 

Utvalget tilråder ingen større endringer sammenholdt med det de fleste har oppfattet som 

dagens rettstilstand. De presenterer gjeldende rett, ulike dilemmaer og fremmer noen 

presiseringer av hvordan lovverket bør tolkes. Det fremkommer at vårt nasjonale handlingsrom 

er ikke veldig stort da dette i hovedsak dreier seg om avveining mellom ytringsfrihet og 

personvern, begge områder hvor Norge har ratifisert internasjonale bestemmelser.  

 

Utvalget beskriver innledningsvis Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) sin 

praksis, og beskriver i domsavsigelser er avveiningene konsentrert om ytringsfrihet versus 

personvern. Andre forhold trekkes inn som supplerende i vurderingene som gjøres. Utvalget 

legger da (i hovedsak) den samme forståelse til grunn; i tilrådningene gjøres det avveininger 

mellom disse to hensyn. Of oppfatter at dette er en hensiktsmessig tilnærming. Både 

ytringsfrihet og personvern er grunnleggende rettigheter, og de fleste andre forhold som 

kommer til betraktning kan betraktes som sekundære. Taushetsplikten kan ses som en følge av 

det særlige behovet for personvern som gjelder for mennesker i en sårbar situasjon mv.  

 

Utvalget beskriver at ytringsfrihet er utgangspunktet, og at tiltak som innskrenker 

ytringsfriheten må gis særlig begrunnelse. Privat eiendomsrett er blant disse forholdene 

(eieråderetten). Her fremmer utvalget en viktig presisering, offentlig virksomhet og sykehus 

betraktes ikke som privat eiendom, og utvalget hevder at offentlige virksomheter ikke kan 

nekte tilgang med eieråderetten som begrunnelse. Dette har vært praksis i endel sykehus og 

andre offentlige institusjoner. Of støtter utvalgets vurdering.  

 

Ofs erfaring er at flere helseinstitusjoner i praksis bedriver forhåndssensur, ved å nekte 

journalister tilgang til institusjonene på et generelt grunnlag, eller avkreve 

forhåndsgodkjenning. Of erfarer at hensynet til pasientens personvern i en del sammenhenger 

brukes som et vikarierende argument for å utøve sensur. Denne type begrensninger bidrar – 

etter Ofs erfaring – til at kritikkverdige forhold og hendelser ikke avdekkes. Ved søknad om 

forhåndsgodkjenning har flere sykehus etablert en praksis hvor journalisten da blir fulgt i 

institusjonene av utsendte kommunikasjonsarbeidere. Dette oppleves som innskrenkende, og 

kan bidra til sensur.  

 

Utvalget diskuterer hvorvidt presse og andre skal kunne gis adgang til sykehus og andre 

helseinstitusjoner. Her går utvalget i noen grad bort fra avveiningen mellom ytringsfrihet og 

personvern, og begrunner eventuelle innskrenkninger i ytringsfriheten med lovbestemmelser 

om faglig forsvarlighet og ansattes arbeidsmiljø. Etter Ofs skjønn er dette ganske svakt 
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begrunnet. Også her dreier det seg om avveining mellom ytringsfrihet og personvern, og 

personvernhensyn må veies tyngre når det dreier seg om pasienter innlagt i helseinstitusjoner. 

Også personvernhensyn for ansatte må vektlegges. Etter Ofs syn er det en selvfølge at 

hensynet til personvernet medfører at pasienten må samtykke ved tilstedeværelse av 

utenforstående ved behandling i helseinstitusjoner.  

 

I tillegg anser Of at det samme hensynet kan gjøres gjeldende for ansatte i institusjonene, og at 

de bør kunne reservere seg fra tilstedeværelse av utenforstående i behandlingssituasjoner. Etter 

Ofs syn kan også hensynet til forsvarlighet og (i mindre grad) ansattes arbeidsmiljø anføres i 

denne sammenheng, men da underordnet personvern-hensyn; Hvis ansatte opplever at eget 

personvern krenkes vil dette kunne påvirke arbeidsmiljø, og vanskeliggjøre forsvarlig 

yrkesutøvelse. Of vurderer likevel at institusjonene bør kunne tilpliktes å legge til rette for 

ytringsfrihetshensyn ved å forsøke å legge til rette for denne type tilstedeværelse, og å 

mobilisere ansatte som ikke vil reservere seg. Dette forutsetter naturligvis at pasienten har 

samtykket.  

 

Det fremgår av vurderingene over at Of mener at utvalget i for stor grad vektlegger hensynet til 

arbeidsmiljø og faglig forsvarlighet. Of støtter mindretallets vurdering gjengitt under;  

 
«Utvalgets mindretall, Foss og Ergo, mener begrepet «forsvarlig drift», herunder hensynet til 
ansattes arbeidsmiljø, i flere sammenhenger i denne utredningen trekkes for langt. Det vil 
kunne være for enkelt å nekte medier adgang på uberettiget grunnlag dersom det holder å 
argumentere for at tilstedeværelsen går ut over driften, tjenestetilbudet eller arbeidsmiljøet. 
Selv om utredningen påpeker at det å nekte adgang skal knyttes til kravet om forsvarlighet, 
mener vi det bør tydeliggjøres at det å nekte særlig mediene å fotografere, filme eller gjøre 
lydopptak må knyttes til pasienters, brukeres og tjenestemottakeres grunnleggende 
rettigheter. Vi sikter da til deres rett til ikke å få krenket sitt personvern og til et forsvarlig 
tjenestetilbud. Terskelen for å nekte mediene tilgang skal være høy.» 

 

Utvalget anser det som uakseptabelt å nekte tilgang til områder som er allment tilgjengelig, og 

videre at innskrenkninger begrunnet med eierråderetten er ikke relevant i offentlige 

institusjoner (eller institusjoner som driver i offentlig regi, private ideelle mv). Of støtter 

utvalgets vurdering. Of savner en mer inngående beskrivelse av de ulike arealene i 

helseinstitusjonene. I enkelte areal vil personvern-hensyn være sterkt gjeldende, som sengerom 

og operasjonsstue. Dette er arealer hvor pasienten bør ha det samme krav på vern som i eget 

hjem. Også behandlingsrom hører hjemme i denne kategorien. Dette dreier seg om områder 

som ikke er allment tilgjengelige, og det bør kunne legges begrensninger på tilgang. Etter Ofs 

syn bør institusjonene likevel ikke gis anledning til å begrense tilgang for journalister eller 

andre utenforstående, hvis både pasient og ansatte samtykker i denne tilstedeværelsen. Etter 

Ofs syn følger dette av utvalgets vurderinger knyttet til eieråderetten.   

 

Sak 220/18-19  Eventuelt 

 

a) Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 

om styret håndheving av innleie – og likebehandlingsreglene. Forslaget gjelder også forslag til 
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en endring i arbeidsmarkedsloven. Departementet foreslår at Arbeidstilsynet gis kompetanse til 

å føre tilsyn med vilkårene for innleie og kravet til likebehandling ved utleie fra 

bemanningsforetak. Forslaget innebærer at reglene blir underlagt offentligrettslig håndheving i 

tillegg til privatrettslig håndheving, slik det er i dag.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) registrerer at FaFo over tid har utført flere undersøkelser om bruk 

av øst-europeisk arbeidskraft i norske virksomheter særlig innen bygg, anlegg, deler av 

industrien og overnattings- og servicebransjen. 57 % av virksomhetene hadde brukt innleid 

østeuropeisk arbeidskraft i strid med arbeidsmiljøloven. Selv om omfanget av innleie ikke er 

like stort i legearbeidsmarkedet, ser Of tendenser til noen av de samme utfordringene knyttet 

til innleie av blant annet spesialister i rekrutteringsutsatte spesialiteter. Det er etter Ofs syn 

uønsket med dyr innleie fremfor egne fast ansatte. Of støtter derfor endringsforslagene hva 

gjelder å styrke den offentlige håndhevingen av innleiereglene. 

 

Of mener imidlertid at forslaget burde gått lengre. Etter Ofs syn hadde det vært hensiktsmessig 

om Arbeidstilsynets håndhevingskompetanse ikke var avgrenset mot rettsspørsmål knyttet til 

partenes innbyrdes kontraktsforhold, og da særlig spørsmålet om innleid arbeidstakers rett til 

fast ansettelse.  

 

Formålet med Arbeidstilsynets tilsyn er i høringsnotatet angitt å være at den ulovlige innleien 

opphører. Of er enig i at det bør være ett av formålene. Men etter Ofs syn bør også et annet 

formål være at den som er ulovlig innleid gis rett til fast stilling. Arbeidsmiljøloven § 14-14 (1) 

slår fast at dersom det er foreligger brudd på lovens regler om innleie, skal retten etter påstand 

fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos 

innleier.    

 

Etter Ofs syn hadde det vært samfunnsøkonomisk - og kanskje også forebyggende- om 

Arbeidstilsynet ved sitt tilsyn med innleiereglene også tok stilling til innleid arbeidstakers rett 

til fast ansettelse. Dette fordi Arbeidstilsynet ved tilsynet avdekker ulovlig innleie, og det 

fremstår da etter Ofs syn uhensiktsmessig at den enkelte innleide arbeidstaker deretter er 

henvist til selv å forfølge spørsmålet om rett til fast ansettelse via domstolene i ytterste 

konsekvens.  

 

Med ovennevnte som utgangspunkt mener derfor Of at Arbeidstilsynet i tillegg burde gis 

kompetanse til å ta stilling til også den innleide arbeidstakers rett til fast ansettelse. Of kan ikke 

se at det medfører ekstraarbeid for tilsynet. Of kan i større grad har forståelse for at 

Arbeidstilsynet ikke skal ta stilling til de øvrige rettsspørsmål det ulovlige innleieforholdet 

reiser, så som spørsmål om erstatning, inndrivelse av lønnskrav mv.  

 

For øvrig støtter Of forslagene i høringsnotatet.  

 

b) Høring ny lov om medisinsk utstyr 

Styret valgte å ikke avgi uttalelse i saken. 

 

c) Opprettelse av menneskerettighetsutvalg 

Det ble vedtatt å sende mail til Ofs foretakstillitsvalgte i Spekter-område 10 og 13, samt 

hovedtillitsvalgte i Virke, hvor det ble bedt om innspill på kandidater.  
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Norsk overlegeforening vil foreslå som medlem av nyopprettet menneskerettighetsutvalget: 

Overlege Marit Halonen Christiansen, Stavanger universitetssjukehus.  

Hun er ansatt som avdelingssjef på kvinneklinikken på SUS, og hun har stor interesse for 

pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.  
 

 

 

 

18.06.2019 / Jan Eikeland / Liv Marit Fagerli / Edith Stenberg (ref.) 


