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          Godkjent 16.6.2020. 
 

Referat styremøte Of – 16/2020 
 

Tidspunkt:    Torsdag 19. mai 2020, kl. 15.30 – 17.40 

Sted:   Telefonmøte Zoom 

 

Til stede: Anne-Karin Rime (leder), Lindy Jarosch-von Schweder (sak162 og 165), Ståle 
Clementsen, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, Solveig Nergård og Marie Skontorp. 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
Fra sekretariatet: 
Edith Stenberg (sekretariatsleder) og Liv Marit Fagerli (juridiske rådgivere). 
 
Forfall: 
Geir Arne Sunde.  
 

Vedtakssaker 
 

Sak 162/19-20  Referat fra styremøtet 14. mai 2020 

   Referatet ble godkjent. 

Høringssaker 
 
Sak 163/19-20  Høring – Norsk helserett SF strategi 2026 
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Generelt mener Of at Norsk Helsenett (NHN) sitt notat til strategi 2026 fremstår som for 
forretningsmessig i innhold og lite relevant for den utviklingen vi trenger for IKT løsninger i 
sykehusene.  
 
I perioden 2014-2020 som NHN beskriver som sentral for utvikling av sin virksomhetsstrategi, 
er det særlig innføring av en rekke kliniske IKT systemer i sykehussektoren med manglende 
brukervennlighet og svak integrasjon mellom systemer, som har preget legers brukererfaring 
med e-helse løsninger i sykehus. Mange av disse systemene, kanskje med unntak av digitale 
løsninger for radiologi, har vist seg å bli «tidstyver» i travle kliniske hverdager med liten evne 
til å forenkle pasientbehandling eller forbedre pasientsikkerhet. 
 
Of oppfatter strategien til NHN, med økende sentralisering, voksende helseforvaltning og økt 
avstand til viktige brukere som leger og pasienter, som en utvikling som sannsynligvis ikke vil 
bedre pasientforløpene eller bedre hverdagen til leger i sykehus. Vi opplever at 
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strateginotatet ikke tar inn over seg de formidable utfordringene som kjennetegner dagens 
IKT systemer i sykehusene eller utviklingen av disse tjenestene fremover. 
 
Of mener en sentral motivasjon i utvikling av e-helse tjenester må være å forenkle og 
forbedre pasientbehandling i sykehus. Når helsepersonell som sentrale brukere av e-helse 
løsninger ikke er nevnt som en grunnleggende faktor i NHN sin utvikling av strategi som 
tjenesteleverandør, og når NHN heller ikke har redegjort for hvordan man skal forankre og 
involvere utviklingen av e-helse løsninger hos leger og pasienter, fremstår motivasjonen for 
en ytterligere sentralisering av disse tjenestene og oppbygning av helseforvaltning som uklar. 
Of mener at pasientnær utvikling av IKT tjenester i samarbeid med klinisk helsepersonell som 
kjenner arbeidshverdagen på sykehus godt, ville vært en bedre tilnærming.  
 
Of savner også en beskrivelse av en aktuelle referansegrupper, for eksempel klinisk fagråd 
IKT, som kan bidra med verdifull innsikt i utvikling av nødvendige e-helse løsninger. Vi savner 
også en beskrivelse av økonomisk gevinstrealisering ved ytterligere sentralisering av e-helse 
tjenestene, med samsvarende risikovurderinger, sett i lys av at dette feltet allerede er svært 
resurskrevende innenfor budsjettrammene allokert til helseforetakene.  
 
Til slutt, med NHN sine kontorer i alle de fire største byene i Norge, fremstår det som uklart 
for oss hvorfor det også skal opprettes ett kontor på Svalbard, og hvilken tilleggsgevinst man 
forventer det vil gi for utvikling, drift og forvaltning av sentrale e-helse tjenester til 
helsesektoren. 
 
Sak 164/19-20  Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata- 
   Pseudonyme data i klinisk forskning 
   Det forelå til behandling høringssvar publisert på Min side. 
 
Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken.  
 
Sak 165/19-20  Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker 
   Det forelå til behandling høringssvar publisert på Min side.  
 
Styret vedtok å utsette saken til neste møte. 
Lindy Jarosch-von Schweder oversender innspill til tekst i saken i forkant av neste møte. 
 
 
Sak 166/19-20  Høringsbrev - Krav til bedre datakvalitet 

Det forelå til behandling høringsbrev fra Helsedirektoratet datert 
30.4.2020. 

 
Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken.  
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Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet / ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte.  
 

a) Høring av forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til 
fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og 
rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet.  
Of ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i saken. 

 

Saker til orientering/ diskusjon 
 

• Korona-avtalen 

• Korona-utvalg (Kvinnsland) – President Marit Hermansen deltok i møtet under denne 

saken.  

• Sykehuskonferanse – ha eierskap til dette i Of.  

• Landsstyremøte / Ofs formøte 25.5. Zoom-møte. 

Informasjon om høstens møter, Ofs møter / Landsstyremøtet 

• Bladet Overlegen 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding.  

• Sykehuset Kalnes Østfold – rapport. 

 

 
Referent: Edith Stenberg 


