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         Godkjent 11.12.2020.
  

 

Referat fra styremøte i Of - 23/2020 
 

Tidspunkt:    Mandag 16. november 2020, kl. 10.00 – 16.00 

     

Sted:   Teams-møte.  

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle 

Clementsen, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, 
Lindy Jarosch-von Schweder og Marie Skontorp. 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Andre deltakere: Arne Refsum, redaksjonsmedlem i Overlegen, deltok under sak 

216/19-20. 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridisk rådgivere). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 212/19-20  Referat fra styremøte 4. november 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 213/19-20  Forhandlinger Spekter 2020 – sentrale forhandlinger 

Styreleder orienterte om forhandlingene med Spekter den 5. november 
2020. Styret tok forhandlingsresultatet til etterretning. 

 
Sak 214/10-20  Oppnevning av medlemmer til Fond for kvalitetsforbedring og  
   pasientsikkerhet for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024 

Styret vedtok å nominere Anne-Karin Rime og Jon Helle som Ofs 
medlemmer til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for den 
kommende perioden. 

 
Sak 215/19-20  Ofs lederutvalg – oppnevning av nytt medlem 

Styret vedtok å oppnevne Arne Refsum som nytt medlem i Ofs 
lederutvalg. 
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Sak 216/19-20  Overlegen 4, samt jubileumsnummer 1-2021.  

Arne Refsum orienterte om arbeidet med Overlegens 
jubileumsnummer. Styret ga innspill til mulige temaer. 

 
Sak 217/19-20  Regnskapsoversikt 3. kvartal 2020 

   Styret tok regnskapsoversikt for 3. kvartal 2020 til etterretning. 

Høringssaker 
 
Sak 218/19-20  Høring – Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte  

poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) 
og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i 
spesialisthelsetenesta. 

Det forelå til behandling høring publisert på Min side.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 
Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 16. november 2020. I høringen 
foreslår departementet flere endringer og tilpasninger i gjeldende forskrift, og styret har 
vedtatt følgende uttalelse:  
 
Det foreslås at jordmor kan rekvirere laboratorieundersøkelser ved sykehuslaboratorier og at 
helseforetakene kan kreve refusjon for disse (punkt 4.1.1.) Samtidig tilpasses 
poliklinikkforskriften og ISF-regelverk til å gjenspeile dagens praksis (punkt 4.1.2.) 
 
Of bemerker at jordmødrene på norske sykehus i dag jobber selvstendig og dagens praksis er 
veldokumentert og velfungerende (definert jobbglidning). Det å kunne rekvirere og få 
refundert laboratorieundersøkelser av jordmor anses som en nødvendig tilpasning, inkludert 
justering av tilstøtende regelverk. Of støtter forslaget 
 
Det foreslås videre at kliniske farmasøyter som gjør selvstendige polikliniske konsultasjoner 
inkluderes i Innsatsstyrt finansiering (ISF) samtidig som det kan kreves egenandel. Når det 
gjelder radiologiske undersøkelser og tolkning av disse, presiseres det at egenandel utløses på 
det stedet der undersøkelsen foregår (punkt 4.2.1.) 
 
Også dette anser Of som hensiktsmessige tilpasninger. 
 
Det foreslås dessuten at det kan kreves gebyr når pasienter ikke «møter» til avtalt video- eller 
telefonkonsultasjon (ikke bare ved fysisk time) (punkt 4.2.2.) På samme måte som ved fysisk 
oppmøte har helsepersonell forberedt seg og satt av tid når det er avtalt en video- eller 
telefonkonsultasjon med en pasient. Det argumenteres med at ulempene for sykehuset og 
andre pasienter er de samme. Gebyret skal bidra til at færre unnlater å møte til avtalt tid og 
den forslås til å være likt for fysiske og video/telefonkonsultasjoner. 
 
I tidligere høringssvar fra 18.11.2019, har Of påpekt at det tre-doble gebyret er for høyt. Of vil 
igjen påpeke at det i høringen ikke redegjøres for årsakene til at enkelte pasienter uteblir fra 
avtalt konsultasjon. Dette bør være nøyere kartlagt og fremstilt før man utvider ordningen 
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med fraværsgebyr. Of vil bemerke at ordningen i særlig grad vil kunne ramme utsatte 
pasientgrupper, slik som: 
 

- pasienter med språkproblemer 

- pasienter med svak tilknytning i samfunnet 

- pasienter med psykiske lidelser som skal til konsultasjon i somatisk 

spesialisthelsetjeneste 

- pasienter med ruslidelse som skal til konsultasjon i somatisk spesialisthelsetjeneste 

Of vil også bemerke at gebyret i mange tilfeller vil være høyere enn den faktiske ulempen 
sykehuset utsettes for ved manglende oppmøte. I en rekke poliklinikker er det etablert 
rutiner for at timelistene overbookes fordi enkelte pasienter uteblir fra oppmøte. Ved 
uteblivelse vil også personale i poliklinikken kunne benytte tiden til annet arbeide, som 
ferdigstilling og godkjenning av dokumenter i journalsystemet. Dette er utbredt praksis i 
sykehusene. Of mener altså at den tredoble taksen for uteblivelse savner tilstrekkelig 
berettigelse, og Of er bekymret for at den i særlig grad kan ramme utsatte pasientgrupper.  
 
I høringsbrevet argumenteres det med at taksten for uteblivelse bør være lik for ulike 
konsultasjonstyper. Of støtter ikke forslaget. Forhøyet takst ved uteblivelse bør være 
begrunnet i de ulemper sykehusene og helsetjenesten utsettes for. Ordinære konsultasjoner i 
sykehusene er mere ressurskrevende enn digitale konsultasjoner, grunnet behov for 
støttepersonell, areal mv. Ulempen ved uteblivelse er derfor større ved ordinære 
konsultasjoner enn ved digitale konsultasjoner. Det følger av denne vurderingen at Of mener 
at taksten for uteblivelse fra digital konsultasjon bør være lavere enn takst ved uteblivelse fra 
ordinær konsultasjon.  
 
Of vil avslutningsvis bemerke at pasientene i mange deler av helsetjenesten ikke selv kan 
påvirke tidspunktet for time, men gjerne får tildelt time. Det kan være vanskelig å få flyttet på 
timeavtalene fordi det ikke er tilgang til å gjøre dette digitalt, eller det kan være problematisk 
å få kontakt med aktuell enhet per telefon. En ordning med høyt gebyr ved uteblivelse kan da 
oppleves som særlig urimelig.  
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet i perioden etter 
forrige styremøte: 
 

a) Høring – Utkast til anbefalinger om prioritering for intensivbehandling ved 
kapasitetsbrist.   
Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 
Of støtter at det er hensiktsmessig at det utarbeides anbefalinger for prioritering av 
pasienter til støtte for beslutningstakerne i klinikken ved kapasitetsbrist hvis slike 
situasjoner oppstår. Men blant annet på grunn av den korte høringsfristen, har Of 
konsentrert sin høringsuttalelse til forhold som angår legenes arbeidssituasjon. Vi 
legger til grunn at fagmedisinske foreninger kommer med høringsuttalelser om de 
medisinskfaglige forhold.  

 
Ofs høringsuttalelse gjelder punktet "Anbefalinger som er på høring", og da mer 
konkret "Helseforetak bør ha tilbud til helsepersonell for å håndtere etiske dilemmaer 
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og stress i krisesituasjoner der tjenestens kapasitet utfordres." 
 
Of registrerer med tilfredshet at Helsedirektoratet løfter frem at det er et lederansvar 
å organisere et tilbud for å ivareta eget personell. Det er en kjensgjerning at det i 
krisesituasjoner der kapasiteten utfordres vil oppstå situasjoner som gir stress, og er 
emosjonelt krevende for å   personellet. For å forebygge utbrenthet og/eller at leger 
ser seg om etter andre jobber, er det viktig at de rådene som gis i høringen følges opp 
av arbeidsgiverne, og ikke ender opp som gode råd kun nedfelt på papiret. Of finner 
derfor grunn til å understreke at arbeidsgivere aktivt må se etter faresignaler hos 
medarbeiderne sine, og også ta medarbeidere ut av jobb der det anses riktig for å 
ivareta personellet.  
 
Of mener at de praktiske rådene inntatt i dokumentet er gode råd, og vil i tillegg 
fremheve at arbeidstidsordninger som er risikovurdert mot moralsk stress er helt 
sentrale blant annet for å sikre en forsvarlig arbeidssituasjon med håndterbart 
arbeidspress. Moralsk stress er utbredt og må tas på alvor.  

 
b) Høring – Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig 

intelligens i helse- og omsorgstjenesten.  
Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

Journalen er (også) det viktigste redskapet for legene for å innhente erfaringer, 
videreutvikle behandlingstilbudet og å styrke pasientsikkerheten. Lovverket må være 
tilpasset dette behovet, og Of ønsker velkommen endringsforslag som bidrar til å lette 
samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt 
legge til rette for etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske 
varianter.  

Overlegeforeningen er enig i at de angitte formål med endringsforslagene er gode 
formål. Når det er sagt, finner vi grunn til å bemerke at vi ikke tar stilling til om  de 
juridiske elementene i forslagene er treffsikre for å oppnå de nevnte formålene (og 
den faktiske praksis i sykehusene).  Vi konsentrerer derfor vår høringsuttalelse om de 
mer politiske linjene i forslaget. 

1.Forslaget innebærer at helsepersonell skal kunne utveksle taushetsbelagte 
opplysninger om en pasient for å støtte helsepersonell i å treffe beslutninger om 
helsehjelp til en annen pasient. Endringen skal også̊ sikre forsvarlig opplæring av 
helsepersonell, og gi en klarere regulering av utveksling av pasientopplysninger på 
morgenmøter og i annen samhandling som er nødvendig for å gjennomføre helsehjelp 
i virksomheten. Of er enig i disse intensjonene, men tar ikke stilling til om endringene i 
lovforslagene støtter opp om dette og/eller om de blir for liberale og om 
taushetsplikten pasientene stoler på blir ivaretatt kan bli strukket for langt. 

2.Departementet foreslår en bestemmelse som tydeliggjør i hvilke tilfeller det kan 
gjøres oppslag i en pasients journaler for å finne ut om opplysninger om pasienten kan 
egne seg for undervisning. Det er viktig å presisere at dette ikke utvider adgangen til å 
bruke pasientens identifiserbare helseopplysninger i undervisning eller på annen 
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måte. Endringen er kun ment for å tydeliggjøre i hvilke situasjoner det er lovlig å gjøre 
oppslag i journal for å finne ut om en pasient egner seg til undervisning. For å bruke 
opplysningene i undervisning eller på annen måte, må pasienten samtykke til dette, 
eller det må foreligge et annet unntak fra taushetsplikten. Se nærmere om forslaget i 
punkt 4.3.3.  Of støtter også disse intensjonene, men tar ikke stilling til om de juridiske 
endringene ivaretar intensjonen. 

3. Departementet foreslår derfor en tydeliggjøring i helsepersonellovens regler om 
adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikten. Endringen vil klargjøre at det kan gis 
dispensasjon for bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy basert på 
kunstig intelligens i helsetjenesten. Dette vil gjelde både dispensasjon fra 
taushetsplikten til å utvikle slike verktøy, og også dispensasjon fra taushetsplikten til å 
ta slike verktøy i bruk ved ytelse av helsehjelp. Formålet med forslaget er å hindre at 
usikkerhet knyttet til taushetsplikten står i veien for at beslutningsstøtteverktøy 
utvikles og tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten. Of støtter også intensjonen i dette 
forslaget, men understreker at det er viktig at lovgivningen ikke blir slik at det kan 
skape tvil hos pasientene om taushetsplikten blir overholdt. 

 
 
 

Saker til orientering/ diskusjon 
• Status korona-situasjonen. 

Saken ble diskutert sammen med styret i Yngre legers forening. 

 

• Landsrådsmøtet 17. november 2020. 

o Ofs vedtektsendringer 

o Legespesialisten 

o Ofs leilighet på Aker brygge 

o Gjennomgå øvrige punkter og fordele arbeidsoppgaver 

• Status Agenda Kaupang – kartlegging av beslutningsprosessen for planlegging og 

bygging av Sykehuset Østfold. 

• Hvem er tillitsvalgte for hvem / lederne.  

• Styremøte- og middag 11. desember 2020. 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Aktuelt fra sentralstyret. 

• Legers adgang til pasientjournaler utenom et ansettelsesforhold. 

• Styrets kvarter. 
 

Referenter:  Edith Stenberg og Jan Eikeland. 

 

 


