
 

 

 

    Godkjent 26.3.2020. 
 

Referat styremøte Of – 07/2020  
 

Tidspunkt:    Torsdag 19. mars 2020, kl. 10.00 – 15.00. 

   Fellesmøte med PSL 17.00 – 19.00  

Sted:   Telefonmøte / teamsmøte.  

 

Til stede: 
Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Christian Grimsgaard, Lindy Jarosch-
von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp og Solveig Nergård. 
 
Forfall: Ståle Clementsen (deltok under noen enkelte saker). 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Fra sekretariatet: 
Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Liv Marit Fagerli  og Jan Eikeland (juridiske rådgiver). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 116/19-20  Referat fra styremøte 11. februar 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 117/19-20  Referat fra styremøte 4. mars 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 118/19-20  Referat fra styremøte 12. mars 020 
   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 119/19-20  Referat fra styremøte 15.mars 2020 
   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 120/19-20  Årsmeldingen 2019 

Styret får i løpet av kort tid tilsendt endelig forslag til godkjenning av 
årsmeldingen per mail. Årsmeldingen godkjennes per mail. 

 
Sak 121/19-20  Regnskap 2019 

Regnskap for 2019 ble godkjent. Styremedlemmene signerer 
regnskapet elektronisk.  
Styret vedtok å oversende signert regnskap til landsrådet. 
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Sak 122/19-20  Budsjett for 2021 

   Styrets forslag til budsjett for 2021 ble vedtatt oversendt landsrådet. 
 
Sak 123/19-20  Sakliste til landsrådsmøtet 2020 
   Styret vedtok følgende saksliste for det ordinære landsrådsmøtet 2020: 
 
   Årsmelding 2019.  
   Regnskap for 2019.  
   Budsjett for 2021. 
 
Sak 124/19-20 Landsrådsmøte Of 2020 

Vårkurset i april 2020 er avlyst grunnet koronaviruset. Styret vedtok at 
landsrådet må gjennomføres digitalt. Sekretariatet bes om å utrede 
hvordan og når landsrådet kan gjennomføres. 

 

Sak 125/19-20  AEMH – årskontingent 2020 

   Styret vedtok å betale årskontingent på 3929 Euro for AEMH for 2020. 

 

Sak 126/19-20  Tariff-kurset 2020 

Styret behandlet de innkomne evalueringene fra tariffkurset 2020. 
Styret tok innspillene til etterretning, og tar de med seg i arbeidet med 
kommende tariffkurs. 

 

Sak 127/19-20  Felles styremøte Of / PSL 19.3.2020.  

Styret diskuterte hvilke saker som skal drøftes med PSL i styremøtet 
19.  mars 2020. Styret ønsker særlig å diskutere koronasituasjonen og 
delte hjemler/ rekruttering til avtalepraksis. 

 

Høringssaker 
 

Sak 128/19-20 Høring – Invitasjon til å fremme kandidater til  

  Akademikerprisen 2020 

Styret sender forslag på kandidater til sekretariatet innen 9. april.  
 
Sak 129/19-20  Høring – Faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved  

   forverret somatisk tilstand 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Sykehus som har implementert systemer for rask respons ved forverret tilstand, har færre 

hjertestans og lavere mortalitet enn sykehus som ikke har implementert slike systemer. I Norge 

har vi siden 2008 hatt et pasientsikkerhetsprogram med dette formål. 
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Det er utarbeidet nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret 

tilstand som bygger på og erstatter tiltakspakken fra Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge 

hender 24-7. De faglige rådene har oppdatert kunnskapsgrunnlag i et nytt format og har en 

utvidet målgruppe. 

 

Overlegeforeningen støtter at reglene fra kampanjen «i trygge hendes 24/7» omgjøres til 

nasjonale faglige råd. 

 

Det er mye fokus på observasjonsparameter og scoringssystemer som EWS/NEWS og dette 

må ses på bakgrunn av at rådene skal gjelde(standardisert) for ulike type virksomheter og 

forskjellig helsepersonell. 

 

Overlegeforeningen ønsker å kommentere følgende punkter: 

 

Råd «Virksomheten bør etablere rutiner for systematiske observasjoner av pasienters 

vitale funksjoner» 

 

Det påpekes at «EWS er et supplerende hjelpemiddel som alltid bør brukes i kombinasjon med 

helsepersonellets kompetanse og kliniske skjønn. Det er viktig å være klar over at flere akutte 

tilstander kan oppstå uten at dette gir utslag på EWS.»  

 

Overlegeforeningen mener at det bør tydeliggjøres at scoringssystemer for observasjon aldri 

kan erstatte en legeundersøkelse og klinisk vurdering. Akutte tilstander fanges ikke alltid opp 

av standardisert observasjon, men det bør også nevnes at utslag på EWS/NEWS ikke alltid 

betyr at pasientens tilstand er betydelig forverret, spesielt hos eldre og kronisk syke (klinisk 

konsekvens og bruk av ressurser). 

 

Råd «Virksomheter bør sikre at kvalifisert hjelp kan tilkalles ved forverret tilstand» 

 

«Det bør etableres rutiner for å tilkalle kvalifisert hjelp, eventuelt et utrykningsteam, når 

pasienters somatiske tilstand forverres eller ved mistanke om forverring. (…) 

Utrykningsteamene bør ideelt sett være bemannet med både lege og sykepleier med 

intensivfaglig og livreddende kompetanse og erfaring. De bør være tilgjengelig hele døgnet, 

alle ukedager, hele året. (…) Både lege og sykepleier kan tilkalle utrykningsteamet i henhold 

til gjeldene varslingskriterier» 

 

Overlegeforeningen mener at etablering av akutt-team har vært et vellykket grep som har sikret 

at akutt syke pasienter får rask hjelp av et tverrfaglig utrykningsteam. Likevel har man enkelte 

steder sett til dels ukritisk bruk av slike teams. Mulige risikofaktorer er usikkerhet hos den 

tilkallende person (ofte sykepleier) og manglende tid å sette observasjoner i sammenheng med 

pasientens generelle helsetilstand (eldre, kronisk syke pasienter). Slike betraktninger og 

risikofaktorer bør nevnes tydeligere i de nasjonale råd. De må også inkluderes i gjeldende 

varslingskriterier. 

  

Sak 130/19-20 Høring – Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med  
industrien 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
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Of har vurdert høringsbrevet, og støtter behovet for en revisjon av 
avtalene med legemiddelindustrien.  

 
Sak 131/19-20 Høring – Autorisasjon og lisens til helsepersonell 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
HOD foreslår i kapittel 3 at det forskriftsfestes et krav om at dersom en person er utdannet i 
et land hvor det kreves praktisk tjeneste eller andre krav i tillegg til eksamen/diplom for å få 
full tilgang til yrket, må disse kravene være oppfylt før autorisasjon eller lisens kan gis. Dette 
betyr at søkeren må være fullt kvalifisert til å utøve det aktuelle yrket i utdanningslandet som 
betyr at helsepersonellet har adgang til å arbeide selvstendig uten supervisjon eller 
veiledning. Dette betyr ikke bare at søkeren må ha bestått eksamen i den aktuelle 
yrkesutdanningen. I noen land må søkeren også oppfylle bestemte krav som for eksempel en 
periode med veiledet yrkesfaglig praksis eller statseksamen. Forslaget er en presisering av det 
departementet mener er riktig fortolkning av gjeldende regler.  
 
Of mener begrepet «full tilgang til yrket» er upresist og foreslår at det heller skrives «lisens 
eller autorisasjon».  
 
I høringsutkastet framkommer det at dagens situasjon bidrar til å sprenge rammene for 
godkjenningssystemet og kapasiteten på relevante praksisplasser i Norge, særlig 
praksisordninger med veiledning. 
 
I utkastet står også at det ofte er krevende for Helsedirektoratet å vurdere betydningen av 
praksiskravet i utdanningslandet opp mot universitets- eller høyskoleutdanningen, i stedet for 
å legge til grunn utdanningslandets egne krav som et minimum. Helsedirektoratet må i tilfelle 
vurdere veiledningskrav, praksisplasser, innholdet i praksisen osv. opp mot manglene i 
utdanningen. Det er heller ikke systemer for å kunne følge opp eller føre tilsyn med 
veiledningen. Dette må ses i lys av at i en del tilfeller arbeider helsepersonellet alene, slik som 
for eksempel tannleger ofte gjør. 
 
Dette til tross, kommer det ikke tydelig nok fram hvor omfattende utfordringsbildet og 
arbeidsbelastningen i dag er som krever en slik forskriftsendring. 
 
Det framkommer heller ikke hva man har gjort for å imøtekomme de utfordringene som 
dagens ordning gir, for eksempel å etablere systemer for å kunne følge opp eller føre tilsyn 
med veiledningen. 
 
Of har forståelse for behovet for endring, men ønsker samtidig å trekke frem det som kan 
føre til utilsiktede negative konsekvenser og som ikke belyses i høringsutkastet.  
 
Høringsutkastet viser til at problemstillingen særlig gjelder for nordmenn som har studert i 
utlandet og som ikke kan eller vil gjennomføre veiledet praksis i utdanningslandet. Disse 
søkerne har dermed ikke fullført utdanningen i henhold til utdanningslandets egne regler og 
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vil som konsekvens av forslaget ikke kunne søke autorisasjon i Norge. Studiene som dette er 
særlig aktuelt for er medisin, psykologi og tannlegestudiet gjennomført i andre EU-/EØS-land. 
 
Of oppfatter at høringsutkastet gjelder kun nordmenn som studerer i utlandet. 
Studenter har fått studielån til ulike studier som er godkjent av Statens lånekasse for 
utdanning. Of antar at kunnskapen om kvaliteten ved de ulike studiestedene som det gis 
studielån for, er god.  
 
Of savner at det sies noe om samarbeid eller dialog med de aktuelle studiestedene. Et 
eventuelt samarbeid eller en dialog kunne ha gitt bedre mulighet for å vurdere behovet for 
praksis eller ikke i hjemlandet og hva som da eventuelt kreves.  
 
Fordelen med å kunne fullføre praktisk tjeneste i hjemlandet, er at studenten tidlig får 
anledning til å sette seg inn i norske lover og regler, samt at studenten bistår med sin 
arbeidskraft som kommer samfunnet til gode (jfr. mangel på helsepersonell). Studenten må 
selvsagt følges opp som om praksis skulle ha vært i landet der vedkommende studerer. Det er 
mange måter å innrette dette på og det synes som at dagens ordning ikke har ivaretatt dette 
tilstrekkelig. 
 
For noen kan det også være en ulempe å gjennomføre praksis i studielandet pga. språklige 
barrierer som vil gi et dårligere grunnlag for lærdom enn ved å fullføre praksis i hjemlandet. 
Særlig i land der studiet har vært på engelsk, men samtaler med pasienter vil være på annet 
språk.  
 
Endringen vil også kunne føre til at studenter i utlandet får en svakere forutsetning for å få 
jobb i Norge enn studenter som har studert i Norge, fordi studentene i utlandet har vært 
«avskåret» fra hjemlandet i lang tid og har ikke fått opparbeidet seg nettverk bl.a. gjennom 
praksis.  
 
Of mener det bør vurderes om dagens oppfølging av utenlandsstudenter før fullendt studie 
og autorisasjon er tilstrekkelig. Utenlandsstudenter lærer mye om kultur og språk som kan 
komme til anvendelse i senere yrkesliv, men de lærer også om andre måter å organisere 
helsetjenesten på, som er nyttig. Utenlandsstudenter skaper i tillegg verdifulle internasjonale 
nettverk. En innskrenking eller en opplevelse av et mer rigid system, kan bidra til at flere 
unnlater å studere i utlandet. Det vil i så fall være en meget uheldig konsekvens. 

 
Sak 132/19-20 Høring – høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra 

taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens 
undersøkelseskommisjon 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

1. Forslag til lovendringer om enkelte unntak fra taushetsplikten i helsepersonelloven: 

 

a. HOD foreslår en hjemmel for å i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte 

opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité uten at det foreligger 
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samtykke fra pasienten. Det vil gjelde saker hvor det er behov for bred etisk 

drøfting men hvor det kan være vanskelig eller ikke mulig å innhente 

samtykke fra pasienter.  

 

b. HOD foreslår å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens 

helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer 

i Norge og utlandet. HOD mener slike gjensidige utvekslinger av 

opplysninger er avgjørende for å kunne forhindre at helsepersonell fortsetter 

å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset 

godkjenning i annet land.  

 

 

2. HOD foreslår en utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 

til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 

Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn.  

 

 

1a:  

HOD vurderer at dersom det skal lovfestes en hjemmel for å kunne utlevere taushetsbelagte 

opplysninger til en klinisk etikkomité er det viktig at det fremgår av lovverket hva en klinisk 

etikkomité er. HOD ønsker å forankre plikt om opprettelse av kliniske etikkomitéer og 

virksomheten i spesialisthelsetjenesteloven. HOD mener en bredde i sammensetningen av 

etikkomitéen er helt nødvendig for å sikre at medisinsk-etiske problemstillinger blir grundig 

belyst fra flere sider og at det derfor er nødvendig at det lovfestes et krav om at komitéen er 

tverrfaglig sammensatt.  

 

I utgangspunktet står personvernet sterkt i Norge gjennom en grunnlovsfestet rett; Grunnloven 

§ 102; privatliv og familieliv er en menneskerettighet og åpner ikke opp for inngrep i 

rettigheten. I den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, artikkel 8 fremgår det at 

personvern ikke er absolutt. Slik Overlegeforeningen forstår det, mener HOD at det foreligger 

juridisk grunnlag for å kunne sammenlikne Grunnloven § 102 med EMK artikkel 8 og på den 

måten åpne opp for unntak fra Grunnlovens bestemmelse § 102. HOD skriver at unntakene 

spesielt vil gjelde når en medisinsk behandlingsansvarlig ønsker å drøfte pasientens medisinsk-

etiske utfordringer i akuttsituasjoner med en klinisk etikkomité.  

 

Komitéens sammensetning og lovregulert taushetsplikt 

 

I det nasjonale mandatet som ble gitt etikkomitéens sammensetning fremkommer det at 

komitéen skal være bredt tverrfaglig sammensatt. I tillegg til medisinskfaglig og helsefaglig 

kompetanse, bør det og være en brukerrepresentant, en person med fagetisk kompetanse og en 

person med helserettslig utdanning. Representantene med helsefaglig bakgrunn er pålagt en 

relativt omfattende taushetsplikt gjennom lovverk som gjelder for helsepersonell. Ikke-

helsefaglige komitémedlemmer har taushetsplikt gjennom forvaltningsloven. 

 

Samtykke 

 

Taushetsbelagte opplysninger kan bare videreformidles når opplysningene det gjelder har 

samtykket eller når det er gitt unntak i lov. I de fleste tilfeller vil personen det gjelder være 

samtykkekompetent.  
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Overlegeforeningen mener at i utgangspunktet favner dagens lovverk om unntak fra samtykke 

om taushetsbelagte opplysninger bredt. Of vurderer at det med hensyn til personvern bør mye 

til før det er nødvendig å gjøre unntak fra personvernloven. I høringsnotatet fremgår det at 

Senter for medisinsk etikk ved UiO, som har et nasjonalt ansvar for fagutvikling av de kliniske 

etikkomitéene, har løftet utfordringer knyttet til arbeidet i komitéene med bakgrunn i 

personvernloven. Senteret tar opp at det i enkelte situasjoner kan være vanskelig å innhente 

samtykke fra pasient eller pårørende for å kunne drøfte komplekse etiske dilemmaer. Sakene 

det for det meste dreier seg om er når pasienten selv ikke kan gi samtykke, ved dype konflikter 

som er til hinder for å innhente samtykke eller hvor det vurderes å være til pasientens beste 

ikke å innhente et samtykke.  

 

Departementet mener at det per i dag ikke foreligger et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å 

utlevere taushetsbelagte opplysninger i enkelte saker hvor helsepersonell har behov for å drøfte 

etiske dilemma i en klinisk etikkomité. Of ønsker å trekke frem at en av de fire hjørnesteinene i 

medisinsk etikk er pasientautonomi. Pasientautonomi i norsk helsevesen skal stå høyt og Of 

stiller seg derfor spørrende til om de eksemplene som er lagt frem i høringsnotatet vil gi 

grunnlag for unntak av samtykke fra pasient. Eksemplene det gjelder er tilfeller hvor det 

foreligger dype konflikter som er til hinder for å innhente samtykke. Det står i høringsnotatet 

ikke utdypet nærmere angående det. Det andre eksemplet er når det vurderes å være til 

pasientens beste å ikke innhente pasientens samtykke.  

 

Of har likevel stor tillitt til at problemstillingene Senter for medisinsk etikk har tatt opp med 

HOD er godt drøftet og vurdert etisk før det er løftet et behov for unntak av samtykke. Of 

vektlegger dessuten at vurderingene som den kliniske etikkomité foretar i konkrete saker, også 

vil kunne ha en verdi for andre pasienter og for klinikere fordi drøftelsene av etiske 

problemstillinger omtales i komitéens årsmeldinger og blir på den måten tilgjengelig for 

pasienter og kliniskere som står i liknende situasjoner. HOD har beskrevet forutsetninger for at 

unntakene skal gjelde og det går på at det faktisk foreligger etiske problemstillinger som det 

trengs å drøftes og at det kun gis adgang til å dele opplysninger som er nødvendige for å få en 

god drøftelse av eller refleksjon over de etiske utfordringene.  

 

HOD foreslår at adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger uten samtykke begrenses til 

følgende tilfeller:  

 

- Behov for å drøfte etiske utfordringer i en konkret sak. Of mener at det står skrevet i for 

generelt ordlag 

- Der det er nødvendig å utlevere taushetsbelagte opplysninger for å få en god drøftelse 

av de etiske utfordringene i saken 

- Der det ikke er mulig eller er vanskelig å innhente samtykke fra pasienten. Of mener at 

det bør stå "svært vanskelig" i stedet for "vanskelig" å innhente samtykke fra pasienten 

- En deling av opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité anses å være i 

pasientens interesse 

Of´s vurdering: 

Of støtter forslaget om at det lovfestes i helsepersonelloven en adgang til å dele taushetsbelagte 

opplysninger i særlige tilfeller. 2 av 4 ovennevnte punkter bør konkretiseres som anført.  

 

1b:  

Statens helsetilsyn har plikt til å varsle om tilsynsreaksjoner til autorisasjonsmyndigheter i 
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andre land. Tilsynet har lagt til grunn en paragraf i forvaltningsloven som gir unntak fra 

taushetsplikten for å kunne varsle. HOD vurderer at det kan stilles spørsmål ved om 

forvaltningsloven er anvendelig utenfor Norges grenser fordi det kan være vanskelig for norske 

myndigheter å følge opp at opplysningene behandles forsvarlig av en utenlandsk mottaker. 

Med bakgrunn i dette vurderer HOD at det er behov for en tydeligere hjemmel for at Statens 

helsetilsyn uten hinder av taushetsplikten skal kunne utlevere opplysninger om 

tilsynsreaksjoner til forvaltningsorganer i andre land.  

 

Of´s vurdering: 

Overlegeforeningen vurderer at pasientsikkerhet og pasientrettigheter er svært viktige 

rettigheter å overholde. Det er viktig på alle nivåer av samfunnet; først og fremst for den 

enkelte pasient og for helsepersonell. Dernest på et overordnet samfunnsnivå for å 

opprettholde tilliten befolkningen har til det norske helsevesen. Of vurderer at 

pasientrettighetene veier tyngre enn risikoen norske myndigheter løper ved å ha liten mulighet 

til å kontrollere at taushetsbelagte opplysninger om helsepersonell som har fått tilsynsreaksjon, 

behandles forsvarlig i andre land. Of forutsetter at tilsynsmyndigheter har forsikret seg om at 

systemer i andre land er egnet til å ivareta personlovrettigheter for det enkelte helsepersonell 

før utlevering av informasjon.  

 

2:  

Formålet til Ukom er å undersøke alvorlige hendelser og forhold i helse- og omsorgstjenesten. 

Undersøkelsene skal være med på å avdekke bakenforliggende årsaker til hendelsen. Denne 

kunnskapen skal bidra til læring og forebygge at ikke en liknende hendelse skal skje. Ukom 

skal se på årsakssammenhenger og systemfeil slik at det kan settes inn tiltak og lages rutiner 

for at ikke slike feil skjer igjen. Det vil øke pasientsikkerheten og være med på å danne en 

bedre helse- og omsorgstjeneste i Norge. Alvorlige hendelser skjer og i helse- og 

omsorgstjenester som per i dag ikke er omfattet av dagens varslingsplikt til Ukom. Med en 

aldrende befolkning vil mer av helse- og omsorgstjenesten blitt gitt på kommunalt nivå.  

 

Of´s vurdering: 

Overlegeforeningen støtter forslaget om en utvidelse av varslingsplikten til Statens 

undersøkelseskommisjon til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 

Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn.  

 
 

Saker til orientering/ diskusjon 
 

• Status korona-viruset. 

• Evaluering av Teams-møte FTV Of /Ylf – korona-viruset 11.3.2020 og 16.3.2020. 

• Bladet Overlegen – frist for innsendte bidrag til neste nummer er 1. juni. 

• Valg av Of-representanter – vedtektsendringer. 

• OU-midler Spekter 2019 – endelig avregning.    

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

 
Referenter: Edith Stenberg og Jan Eikeland 
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Møte på teams torsdag 19.3.2020, kl. 17.00 – 18.30 – Fellesmøte PSL/Of.  
 
Fra PSL: 
Frøydis Olafsen (leder), Erik Dyb Liaaen, Siegfried Wenus, Bente Øvensen, Irina Eide, 
Pål Alm-Kruse (sekretariatet). 
 
Fra Of:  
Anne-Karin Rime (leder), Lindy Jarosch-von Schweder, Marie Skontorp, Mathis Heibert, 
Christian Grimsgaard, Solveig Nergård, Geir Arne Sunde, Edith Stenberg (sekretariatet). 
 
Korona-situasjonen pr. i dag.  
Styrene oppdaterte hverandre på status de enkelte steder.  
 

Delte hjemler.  

Styret orienterte hverandre på dagens status med delte hjemler og problemet med 
permittering av stillinger / karanteneproblematikk.  

Konserntillitsvalgte tar med problemstillingen med permittering av stillinger inn i sine fora.  

 

Rettighetsvurderinger.  

Det er en pågående pilot i saken.  

Det skal komme flere piloter som er svært ønsket fra PSL.  

 

Ofs erfaringer med drift av Tidsskrift / medlemsblad.  

Det ble gitt en kort informasjon om saken.  

Saken ble utsatt til senere møte.  

 

Styrene var enige om å møtes igjen fysisk til høsten når korona-situasjonen har endret seg.  

 

 
Referent: Edith Stenberg 
 


