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   Godkjent 8.2.2022. 
          

 

Referat fra styremøte i Of - 01/2022 
 

 
Tidspunkt:    Mandag 17. januar 2022, kl. 10.00 – 16:00,  
       

Sted:   Heldigitalt møte. 

 

Til stede:  Geir Arne Sunde (leder), Ståle Clementsen (nestleder), Lindy Jarosch-
von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Solveig Nergård, 
Christian Grimsgaard og Frida Andræ.  

 
 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
 
Andre deltakere: Erlend Hem, instituttleder i Legeforskningsinstituttet (LEFO), ga en 

presentasjon av arbeidet til LEFO. 
 
 Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Dnlf, og Jørgen Hellwege, 

forhandlingsøkonom, Dnlf, deltok med informasjon om de forestående 
forhandlingene og arbeid med lønnsdata. 

 
Jannicke Mellin-Olsen deltok under deler av styrets behandling av sak 
4/22 

 
Redaktør Arild Egge deltok under diskusjonssaken om Overlegen. 

 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridiske rådgivere). 
 

 

1. Runde rundt bordet 
Status fra sykehusene og regionene, runde rundt bordet. 
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2. Vedtakssaker 
Sak 1/2022   Referat fra styremøtet 10. desember 2021 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 2/2022   Tariff-kurs februar 2022 

Styret har vedtatt å avholde digitalt tariff-kurs 9. februar 2022. 
Kurskomiteen (Solveig Nergård, Christian Grimsgaard og Lindy Jarosch-
von Schweder) bes om å utarbeide et endelig program i tråd med 
diskusjonen i styret. 

 

Sak 3/2022   Styremøte i Of 8. februar 2022 

Styret vedtok at møtet den 8. februar 2022 skal avholdes fysisk i 
Legenes Hus. 

 

Sak 4/2022   Vårkurset 2022 

Vårkurset planlegges avholdt 25. – 26. april 2022 på Hotel Norge, 
Bergen. Jannicke Mellin-Olsen presenterte kurskomiteens forslag til 
program for vårkurset. Styret ga sin tilslutning til planene. 

 

Sak 5/2022   Ofs leilighet på Aker brygge 

Styret har mottatt et tilbud på å rehabilitere og innrede hovedbadet på 
Ofs leilighet på Aker Brygge. Styret ber sekretariatet om å innhente 
tilbud fra andre leverandører før beslutning blir tatt. 

 

Sak 6/2022  Eventuelt frikjøp av nestleder 

Styret vedtok å fremme sak om frikjøp av nestleder for landsrådet. 
Under forutsetning av at landsrådet vedtar frikjøp av nestleder, vedtok 
styret å forelegge utkast til innhold i slik avtale i tråd med styrets 
diskusjoner. Leder og sekretariatet gis fullmakt til å utarbeide 
saksfremlegg til landsrådet i tråd med diskusjonen i styret. Styret vedtar 
deretter saksfremlegget på e-post. 

 

Sak 7/2022   Kravsinvitasjon – Statens tariffområde – Hovedoppgjøret 2022 

Det foreligger e-post fra Legeforeningen  11. januar 2022 med 
invitasjon til å fremme krav i hovedoppgjøret i Staten, med svarfrist 
15. februar 2022.  

 

Leder Geir Arne Sunde og jurist Jan Eikeland utarbeider og oversender 
Ofs krav i tråd med diskusjonen i styret. 
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3. Høringssaker 
Sak 8/2022  Høring – Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av  

kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 
Styret har følgende kommentarer til de enkelte punktene som er foreslått endret i 
Akuttmedisinforskriften § 11:  
   
Første ledd:  
Ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, 
hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Begge personene som 
bemanner ambulansebilen skal ha førerkort for kjøretøyklassen og minst èn av personene skal 
ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Der det kun er én ambulansearbeider, 
må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig 
ambulansefaglig kompetanse.  
  

Kommentar: I første setning er termen «yter ambulansetjenester» foreslått endret til 
«brukes i ambulansetjenester». Bakgrunn for endringen er kommentert som «rene 
tekniske endringer». Of tenker at dette er ukomplisert, da ambulansetjeneste er 
definert som der det er behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåkning under 
transport. Dagens praksis med «hvite biler», dvs rene transport-biler uten behov for 
medisinsk assistanse som er opprettet ved mange helseforetak, faller derfor utenfor 
de skisserte kompetansekravene som her stilles, og vi tenker at det er ukomplisert. 
  
Of mener derimot at første ledd ikke bør stille krav om at en person skal ha 
autorisasjon som ambulansearbeider, da dette kan virke innskrenkende på 
helseforetakene sine muligheter til å bemanne ambulansebiler forskriftsmessig. 
Paradoksalt, med dette kravet, så kan ikke ambulanser bemannes forskriftsmessig 
med 2 sykepleiere der begge har autorisasjon som helsepersonell, nødvendig 
ambulansefaglig kompetanse og kompetansebevis for utrykningskjøring. Kravet bør 
derfor omformuleres til at begge personene som bemanner en ambulanse som 
hovedregel bør ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell, nødvendig 
ambulansefaglig kompetanse og utrykningssertifikat – med tilhørende unntak som 
kommentert under. At man forskriftsfester krav om laveste formalkompetanse (men 
ikke høyere) hos ett av to helsepersonell på ambulanser, synes underlig gitt pasientens 
behov og krav til forsvarlige akuttmedisinske tjenester.  

             
  
Andre ledd:  
Ambulansebiler som brukes til oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med 
tilstedevakt. Unntak kan gjøres der det er et lavt antall akuttoppdrag pr. år og ambulansen 
kan være bemannet innen forsvarlig tid etter varsling.  
  

Kommentar: Of er enig i unntak fra tilstedevakt, av hensyn til bemanning av 
ambulansebiler i distrikts Norge. Of mener det viktig med risikovurdering av alle 
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unntak, ikke minst av pasientsikkerhetshensyn, og at slike unntak drøftes med 
tillitsvalgte før iverksetting. 
  

  
Tredje ledd:  
Ambulansebåter som brukes i ambulansetjenester skal i tillegg til båtfører være bemannet 
med minst én person med autorisasjon som ambulansearbeider.  
  

Kommentar: Of er uenig i formulering i tredje ledd, jf. vår kommentar i første ledd. At 
man forskriftsfester krav om laveste formalkompetanse (men ikke høyere) hos 
ambulansepersonell på ambulansebåt synes også underlig. Dette betyr at 
ambulansebåt ikke kan bemannes forskriftsmessig med båtfører og sykepleier, der 
sykepleieren har autorisasjon som helsepersonell, nødvendig ambulansefaglig 
kompetanse og utrykningssertifikat – men må bemannes med ambulanse-fagarbeider 
dersom kravene i forskrift skal følges.  

  
Sjette ledd:  
Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra kravet i første ledd tredje 
punktum om autorisasjon eller lisens som helsepersonell, dersom den andre personen som 
skal bemanne ambulansen er andre års lærling i ambulansefag eller paramedisinerstudent 
som har fullført og bestått andre studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet.  
  

Kommentar: Of er enig i denne endringen. Vi tenker at dette unntaket ikke minst vil 
komme til anvendelse under ferieavvikling, der helseforetakene kan ha behov for en 
smidigere løsning for bemanning, enn det forskriften beskriver i dag. Ulempen med 
dette unntaket er at ambulansefagarbeideren sannsynligvis vil måtte kjøre 
ambulansen, og lærlingen vil måtte sitte bak med pasienten. Dette kan sette 
ytterligere press på leger i legevakt, som vil måtte påregne å følge flere pasienter i 
ambulanse til sykehus, fordi kompetansen i sykekupeen vil være lavere enn beskrevet i 
dagens ordning. Of mener at det er viktig at unntaksadgangen ikke blir regelen i daglig 
drift. 

  
Nytt sjuende ledd:  
Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra kravet i første ledd tredje 
punktum om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke 
ekstravakter og korttidsvikariater. 
  

Kommentar: Of mener det er hensiktsmessig at det nå åpnes for unntak fra kravene 
ovenfor for ekstravakter. At for eksempel sykepleiestudenter og legestudenter kan 
tilegne seg nyttig erfaring som ekstravakter i ambulansetjenesten er bra, og unntaket 
kan lette helseforetakenes bemanningsproblem i ambulansetjenestene ved akutt 
sykdom hos fast personell. Daglig så tas mange ambulanser ut av drift hos 
helseforetakene, grunnet sykdom hos ett av to personell på bilen. Dette er fordyrende 
for tjenestene, og rammer pasientbehandling og nødvendig hjemkjøring fra sykehus 
fordi bilene blir stående.  
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Sak 9/2022  Høring – Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt,  
aktuelle saker og lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet. 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 

Styret i Of foreslår følgende to hovedtemaer til helsepolitisk debatt: 
 

- Sykehus/sykehusbygg 
- Rekruttere og beholde leger 

 
Sak 10/2022  Høring – Innspill til Kvinnehelseutvalget 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen støtter den økte satsingen på kvinnehelse. Det er også gledelig at 
utvalget i høst er utvidet med tre helsearbeidere.  
 
For å få til likeverdige helsetjenester, må forskning foregå uten at det gjøres forskjell på hvem 
som inkluderes i studiene. Det er ofte slik at både store og små studier ekskluderer kvinner i 
fertil alder fordi man er redd for hvilke konsekvensene forskningen kan ha for kvinner som 
kan være eller bli gravide. Det kan for så vidt være forståelig, men dersom man utelater en så 
stor del av befolkningen vil man heller ikke kunnskap om kvinner i fertil alder på samme måte 
som menn. I mange tilfeller har kvinner og menn forskjellige symptomer og sykdomsforløp 
som man da ikke får kunnskap om. Det må styrkes fokus på at studier må inkludere kvinner 
og at studiene må gå lenge nok til at man rekker mange nok menstruasjonssykluser for at det 
skal være mulig å tolke resultatene.  
 
Det må også styrkes forskning på kvinnerelaterte tilstander. Både endometriose og lipødem 
har fortjent fått noe mer oppmerksomhet i det siste. Forskning på rene kvinnerelaterte 
tilstander virker å være mindre prioritert. Det har vært gjort mye forskning på legemiddelet 
sildenafil. Opprinnelig brukt som behandling for pulmonal hypertensjon, men nå mest kjent 
som behandling for erektil dysfunksjon. Dysmenore er en tilstand som er veldig vanlig, 
affiserer ca. 90 % av kvinner gjennom livet og er kilde til sykefravær.  Medikamentet ble 
forsøkt i en pilotstudie ( Sildenafil citrate in the treatment of pain in primary dysmenorrhea: a 
randomized controlled trial - PubMed (nih.gov) ) der man sammenlignet sildenafil mot 
placebo, og mange kvinner hadde god effekt, men man fikk ikke penger til videre studier.  
 
Man bør også se spesifikt på finansiering av kvinnehelse. Kvinner har deltatt i både screening 
av cervix og mammae i mange år, og har i den anledning betalt egenandel for hver 
undersøkelse de har deltatt i. Nå foregår det planlegging av tarmscreening som er det første 
screeningprogrammet for hele befolkningen. Etter at man begynte med prosjektet om 
tarmscreening har man funnet ut at all screening egentlig skal være gratis, og at det ikke er 
anledning til å ta egenandel for undersøkelsene. Dette har aldri vært problematisert tidligere. 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 

- Ingen i perioden. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23925396/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23925396/
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4. Saker til orientering / diskusjon 

• Mulige krav til hovedforhandlinger 2022 

• Årsmeldingen 2021 

• Magnussen-rapporten 

• RescEU-forhandlinger  

• Vedtektsendringer – kort status fra arbeidsgruppen 

• Bladet Overlegen 

• AEMH og tilknytning til øvrige internasjonale organisasjoner 

• Aktuelt fra sentralstyret 

• Sykehustalen 2022 

• Overtredelsesgebyr blåresept  

• Helseplattformen 

• Brev til lokalforeningene om støtte til FTV 

• Helsepersonellkommisjonen 

• Utredning av helseforetaksorganiseringen 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets kvarter 

 
 
Referenter: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 


