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    Godkjent 10.5.2022. 
 

 

Referat fra styremøte i Of - 06/2022 
 
Tidspunkt:    Søndag 24. april 2022, kl. 18.00 – 19.10.  
       

Sted:   Hotel Norge Bergen 

 

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

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Karoline Ramdal og Anders Schrøder 

Amundsen, de to sistnevnte på Teams. 
 

1. Vedtakssaker 
Sak 45/2022  Referat fra styremøtet 11. mars 2022     

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 46/2022  Referat fra styremøtet 31. mars 2022     

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 47/2022  Referat fra styremøtet 7. april 2022      

   Referat godkjent med en merknad. 

 
Sak 48/2022  Forhandlingene – prioriteringssak.        

Styret diskuterte forslag til prioriteringer fra OF/FU-Spekter.  

 

Sak 49/2022  Mandat arbeidsgruppe – Medlemsbladet Overlegen.    

   Styret vedtok følgende mandat for arbeidsgruppen.: 

Arbeidsgruppen skal utrede og gi en vurdering av følgende punkter:  
  

• Organiseringen av redaksjonskomiteen 

• Det redaksjonelle innholdet 

• Rutiner for å sikre en jevn tilgang av relevante artikler 
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• Produksjon av bladet, inkludert trykking og publisering på web 

• De økonomiske rammene, inkludert eventuell lønn for redaktør og 

redaksjonskomiteen 

• Forholdet til Redaktørplakaten 

• Samarbeid med andre foreningsledd 

• Hvordan bladet kan brukes strategisk til å fronte Of sine politiske 

saker og formidle arbeidet tillitsvalgte og styret gjør 

• Eventuell navnendring 

• Eventuelle behov for å endre Ofs vedtekter ift Overlegen 

 
Styret vedtok å behandle oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppen 
på neste styremøte.  

 

Sak 50/2022  Nordöl-møte 2022 – saker fra Norge.      

Det ble bedt om innspill til saker som ønskes behandlet på møtet i mai i 
Sverige.  

    

   Foreløpige forslag: 

   Sykehusbygg 

   Utdanning 

   Helsehjelp til flyktninger 

   Nasjonal rapport.  

 

I tillegg ble følgende spilt inn: 

Rekruttering i distrikter 

Arbeidsfordeling i sykehus 

E-helse 

 

Styret vedtok at representantene som skal delta på møtet ser på 
forslagene og sender de over til de nordiske landene, sett i forhold til 
øvrige saker som er spilt inn fra de andre landene.  

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

- Høring – Innspill til Sykehusutvalget 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
Overlegeforeningen (Of) har følgende innspill i saken.  
 
Of deler oppfatningen av at økonomifokuset dominerer i sykehusene i dag, og at dette bidrar 
til fortrenging av øvrige hensyn, herunder pasientbehandling basert på god faglighet og 
omsorg, utvikling av gode og stabile arbeidsmiljø og god samhandling med kommuner og 
fastleger. Of anser at de viktigste årsakene til denne utviklingen er at ledelsen i sykehusene 
har mindre reell makt enn tidligere, og at avstanden mellom ledelse og ansatte har økt. 
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Kombinasjonen av svekket ledelse og svekket kontakt mellom ledelse og ansatte medfører at 
ledelsen i mindre grad enn tidligere vektlegger de hensyn som dominerer i virksomhetens 
utførende ledd. Ledelse og ansatte deler i mindre grad enn tidligere verdisyn og ser derfor 
ulikt på virksomheten.  
 
Of anser at de mest effektive tiltakene vil være å styrke den lokale sykehusledelsens 
innflytelse og redusere antall ledernivå i virksomhetene. Dette innebærer at en rekke av 
sykehusene som i dag er samlet i helseforetak må fristilles, altså en reversering av de mange 
sammenslåinger som har blitt gjennomført etter foretaksreformen ble innført. Reell stedlig 
ledelse på virksomhetsnivå bør være malen i organiseringen. For helseregionene utenom sør-
øst bør en oppdeling av foretakssammenslutningene til selvstendige sykehus kunne 
gjennomføres uten at lederspennet blir uhåndterlig for det regionale leddet. I Helse Sør-Øst 
vil en oppsplitting kunne medføre et stort lederspenn, og det bør derfor vurderes å dele det 
regionale helseforetaket opp i mindre enheter, trolig tre.  
 
Of anser videre at følgende tiltak kan bidra til bedre balanse i styring og ledelse av 
sykehusene og de regionale helseforetakene. 

• Etablering av underutvalg for fag og pasientsikkerhet i de aktuelle styrene. Utvalgene 
bør utarbeide rapporter som beskriver kvalitative og kvantitative forhold som er egnet 
til å opplyse styrene om arbeidsmiljø, fagutvikling og pasientsikkerhet. Utvalgene bør 
også beskrive samhandling og samarbeid med øvrige sykehus og 
kommunehelsetjenesten. Innspill fra fagrevisjoner (se neste punkt) bør tillegges 
vesentlig vekt.  

• Etablering av uavhengig fagrevisjon av virksomheten i norske sykehus. Fagrevisjon ble 
vedtatt ved behandling av Stortingsmelding 11, 2015-2016, men har ikke blitt innført i 
tråd med vedtaket Stortinget fattet.1 Det er viktig at fagrevisjon etableres som en 
selvstendig og uavhengig ordning. Utvalgsmedlemmene bør ikke ha sentrale 
posisjoner i ledelseslinjen og bør ikke utnevnes av de regionale helseforetakene. 
Utnevnelse kan med fordel være forankret i Stortingets helse- og omsorgskomite.  

• Vurdere berettigelsen av styrer på Rhf-nivå. De regionale helseforetakene bør i 
hovedsak begrense styringen til fordeling av bevilgninger og oppgaver mellom de 
underliggende enhetene. Dette er klassiske forvaltningsoppgaver, og det er vanskelig 
å se at det foreligger grunnlag for en betydelig fristilling – som foretaksorganisering på 
dette nivået representerer. Hvis styrene på regionalt nivå fjernes vil de regionale 
helseforetakene bli å betrakte som regionale departementsavdelinger. 
Inntektsfordelingen mellom regionene bør videreføres i uendret form.  

• Vurdere særskilte kriterier for utvelgelse av eieroppnevnte styremedlemmer i 
helseforetakene. I dag er en stor andel av styremedlemmene rekruttert fra 
virksomheter som ligger fjernt fra helsefeltet. Dette svekker styrenes mulighet til å 
bidra i styringen av sykehusene da de mangler faktisk kompetanse på et saksfelt som 
er særdeles komplekst, og hvor målsetningene er sammensatte.  

• Vurdere om bestemmelsen om felles arbeidsgiverrepresentant og vedtekten om at 

 
1 Se side 94 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm2

01520160011000dddpdfs.pdf 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf
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dette skal være Spekter er egnet. Bestemmelsene setter Spekter i en 
monopolsituasjon. Dette kan bidra til at arbeidsgiverrepresentanten opptrer 
egenrådig og ikke er opptatt av å få til gode løsninger i sektoren.  

• Etablere ordninger for evaluering av HR-linjen i sykehusene. En rekke av våre 
medlemmer rapporterer at HR-enhetene er lite opptatt av å legge til rette for god 
rekruttering og bibehold av ansatte.  Mange opplever at HR-enhetene svekker 
arbeidsmiljøet i sykehusene.  

• Etablere demokratiske mekanismer for utnevning av brukerutvalg og 
brukerrepresentanter i styrene. I dag kontrolleres utpeking av representantene i 
realiteten av foretakene. Dette skaper en uheldig binding og kan bidra til at kritiske 
innspill tones ned.  

• Fristille tilsynsmekanismene. I dag er Helsetilsynet underlagt HOD. Dette medfører at 
HOD er øverste ledd både for de regionale helseforetakene og tilsynsorganet. 
Organiseringen svekker Helsetilsynets uavhengighet.  
 

Etter Of sitt syn svekkes dagens organisering ved at kontrollmekanismene utenom 
økonomifeltet er svake (med unntak av Riksrevisjonen). Ordningen med bedriftsintern 
revisjon (konsernrevisjon) fungerer dårlig. Dette organet er for tett knyttet opp mot ledelsen i 
de regionale helseforetakene og fungerer ikke etter hensikten. De eksterne 
tilsynsmekanismene er også svekket da de er underlagt HOD, og den tette koplingen mellom 
Helsedirektoratet og HOD bidrar til en sterk maktsentralisering uten «checks and balances».  
 
Svake tilsynsmekanismer og maktkonsolidering i HOD og i de regionale helseforetakene 
bidrar, sammen med styrer på regionalt nivå, til at Stortinget i mange saker holdes på 
armlengdes avstand fra den reelle politikkutformingen. Intensjonen da 
helseforetaksreformen ble etablert var at det utførende ledd skulle holdes på armlengdes 
avstand fra politisk inngripen, ikke at politikkutformingen i HOD og de regionale 
helseforetakene skulle holdes på armlengdes avstand fra Stortinget. Dagens organisering og 
maktdeling bidrar til svekket politisk forankring i en sektor som av natur er et helt sentralt 
politikkområde i et demokrati. Å fjerne styrene på regionalt nivå vil kunne bidra til å 
ansvarliggjøre HOD og Helseministeren for avgjørelser som er av politisk karakter, og vil 
bidra til å rendyrke oppgavene som regionene skal utføre. Ytterligere styrking av den 
demokratiske forankringen kan skje ved i større grad å innrette Nasjonal helse og 
sykehusplan som en forpliktende plan – på samme måten som nasjonal transportplan.  
 
Of vil eller benytte anledningen til å peke på at sykehussektoren ved inngangen til reformen 
var underfinansiert da åpningsbalansen ble satt for lavt, jfr Den Norske Revisorforening sitt 
innspill. Senere justering av åpningsbalansen bidro til at foretakene fikk inndekning for det 
reelle kapitalslitet, og sykehusene klarte å oppnå balanse. Vi er nå på vei inn i en periode med 
sterk økning i behovene som følge av innbyggervekst og flere eldre. Dette betyr at 
sykehusene må øke kapitalbeholdningen (bygg og utstyr). Disse investeringene må gjøres i 
forkant av oppgaveveksten, og sykehusene må også styrke kapasiteten. Dagens 
finansieringssystem tar ikke hensyn til dette forholdet. Sykehusene er altså på vei inn i en 
lignende situasjon som i de første årene etter reformen, da åpningsbalansen var satt for lavt. 
Dette problemet forsterkes ved at sykehusene ikke fullfinansieres for den beregnede veksten; 
de gis kun inndekning for 80% av forventet kost som følger behovsveksten. I realiteten gis de 
da ikke inndekning for det økede kapitalbehovet som befolkningsendringene medfører.  
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I en rekke sykehus har en endt opp med å utsette eller kutte på investeringer. Dette medfører 
at kapitalkostnadene faller, men fører på sikt til forfall av bygg og utstyr. Når sykehusene til 
sist tvinges til å gjøre nyinvesteringer av større deler av bygningsmassen skaper dette store 
problemer. Sykehusene har ikke råd til å bygge stort nok, og ender med bygg som er for små 
for formålet og ineffektive. Likevel blir økningen i kapitalkostnader for høy til at de klarer å 
oppnå balanse og betale tilbake lån tilstrekkelig raskt til at de kan komme i posisjon til å 
reinvestere når nødvendig. Dette forholdet har gjort seg gjeldene både ved Ahus og Sø, og 
sannsynligvis nye SUS.  
 
Helse Sør-Øst har etablert en særegen ordning hvor oppspart kapital (nedskrivninger og 
overskudd i sykehusene) holdes tilbake på regionalt nivå, og kun kan tas i bruk av det enkelte 
sykehus etter vedtak i Helse Sør-Øst. Det enkelte foretak kan da gis tilgang til andre sykehus 
sine oppsparte midler. Ordningen medfører at større investeringsprosjekt kan la seg realisere 
– gitt godkjenning i Helse Sør-Øst – uten at tilstrekkelig egenkapital er opptjent i det enkelte 
helseforetaket. Ordningen har vesentlige svakheter i det de enkelte helseforetakene ikke kan 
Fdisponere opptjente midler uten aksept, og særlig fordi større investeringsprosjekt i 
enkeltforetak kan skje ved bruk av andre foretaks oppsparte midler. Det er da en betydelig 
risiko for at helseforetakene som har «lånt ut» penger til andre ikke vil få tilgang til nødvendig 
egenkapital når dette behovet melder seg. Dette forholdet er særlig aktuelt i forbindelse med 
utviklingsprosjektet i Oslo universitetssykehus, som har planlagt for mere enn 70 milliarder i 
investeringer de nærmeste årene. Sykehuset må trekke vesentlig på egenkapitalen som er 
oppspart til investeringer i andre helseforetak i regionen. Of anser denne ordningen som 
uegnet, og mener at det regionale helseforetaket ikke bør ha adgang til å etablere slike 
ordninger.  
 
Etter Ofs syn bør hele ordningen med finansiering av større investeringsprosjekt i 
sykehusene gjennomgås. Det bør ytes bevilgninger som gjør sykehusene i stand til å 
håndtere behovet for større investeringer (som følger av behovsveksten) med påfølgende 
kapitalslit. I tillegg bør en vurdere om det er rimelig fullt ut å anvende regnskapslovens krav 
til avskrivning mv. I realiteten er det ikke betydelig effektivisering ved drift i nye bygg. En 
ordning hvor deler at investeringsbehovet kan dekkes som bevilgning og deler dekkes ved 
låneopptak (med påfølgende avskrivningskrav for denne delen) fremstår som bedre tilpasset 
sykehussektoren. Of anser det som rimelig at den delen av finansieringen som ytes som 
bevilgning beregnes over streken i statsbudsjettet, og at lånet regnes under streken. 
Dagens ordning med at låneopptak beregnes over streken savner begrunnelse.  
 
Of anser at medvirkningen i helseforetakene er ivaretatt godt formelt sett. I realiteten er 
imidlertid medvirkningen svak i mange enheter. Of anser at det viktigste tiltaket for å styrke 
medvirkning og involvering vil være bemyndigelse av lokal ledelse og oppdeling i mindre 
enheter med færre ledernivå, jfr de innledende betraktningene.  For de felleseide 
helseforetakene bør det fattes særskilte bestemmelser som sikrer at ansattes 
representanter i sykehus og regionale helseforetak sikres reell medvirkning. 
Bestemmelsene om medvirkning i helseforetaksloven er ikke tilpasset den konsernstrukturen 
som har blitt etablert de senere årene. Dette forholdet bør rettes opp.  
 
Medbestemmelse og medvirkning i enheter som er sammenslått i helseforetak er også svak i 
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enkelte helseforetak, jfr Sørlandet. I andre helseforetak fungerer dette bedre, jfr Helse 
Bergen med Voss sykehus. Etter Ofs syn bør det iverksettes tiltak for å kartlegge og styrke 
samarbeidet i de enhetene som er sammenslått i større helseforetak. En aktuell mekanisme 
kan være at samarbeid mellom sykehusene kartlegges i de årlige 
medarbeiderundersøkelsene.  
 
Medarbeiderundersøkelsene bør innrettes i samarbeid med ansatte og resultatene bør 
brukes strategisk, også på overordnede nivå.  I dag er disse utformet av de regionale 
helseforetakene, og mulighetene for å påvirke innretningen er sterkt begrenset. Dette 
medfører at vanskelig forhold ikke avdekkes. I tillegg framstilles det kun analyser på aggregert 
nivå, og ulike resultater på tvers av enheter og faggrupper framstilles i liten grad. Dette 
gjelder også for pasientsikkerhetsundersøkelsen hvor Helse Vest har etablert en egenutviklet 
analysemetode som i liten grad fanger opp indikatoren «pasientsikkerhetsklima» godt. Etter 
Ofs syn bør data fra medarbeiderundersøkelsen ikke tildekkes, men brukes for å forbedre 
de enhetene som ikke presterer godt. Det innebærer at det må fremstilles analyser for ulike 
faggrupper og det bør gis framstillinger av resultatene fra minst ned på klinikknivå. 
 
Psykisk helse har blitt nedprioritert de siste årene, til tross for en samstemt politisk ambisjon 
om å prioritere denne delen av virksomheten. Utvalget bør vurdere om det er 
hensiktsmessig med samfinansiering av somatikk og psykisk helse når de politiske 
målsetningene ikke lar seg realisere innenfor dagens modell. Særfinansiering av psykisk 
helse vil trolig i større grad muliggjøre reell prioritering av denne delen av virksomheten.  
 

- Høring –Innspill til totalberedskapskommisjonen 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Beredskap er et bredt felt som krever samarbeid mellom forskjellige aktører. Det er bedt om 
innspill som skal gi kommisjonen mulighet til å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om status 
og utfordringer innenfor beredskapsfeltet – og betraktes således kun som en innledningsvis 
tilbakemelding for å kunne starte arbeid med NOU innen dette tema.  
  
Dette er en viktig og omfattende sak og Overlegeforeningen (OF) forventer at 
totalberedskapskommisjonens forslag til NOU blir sendt ut til ny høring når den tid kommer. 
  
Det er bedt om tilbakemelding i form av et spørreskjema og OFs innspill er som følger: 
  
Ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap 
  

2. Beskriv kort din virksomhets rolle, ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

  
OF et fagforeningsledd som ivaretar medlemmenes interesser i offentlig 
spesialisthelsetjeneste og har en sentral rolle i utforming av avtaler som skal sørge både for 
forsvarlig og høy kvalitativ helsetjeneste og nødvendig vern for spesialister (leger) også i 
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beredskapssituasjoner. 
  

3. Er din virksomhet involvert i pågående arbeid, for eksempel øvelser, evalueringer 
og/eller utredninger, som kan ha betydning for kommisjonens arbeid? Hvis svaret er 
ja, utdyp. 

  
OF er involvert i kontinuerlig arbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgiver (bla. Spekter og Virke) 
der eksisterende arbeidsavtaler videreutvikles og endres. Som ledd i fagforening har OF 
betydelig kompetanse som kan komme alle berørte aktører til nytte (se for eksempel dialog og 
avtaler i Coronapandemien som nylig beredskapssituasjon). 
  
  
Endringer i risikoforhold 
  

4. Har din virksomhet synspunkter på hva som er de største utfordringene innen 
samfunnssikkerhet og beredskap på kort (2025) og lang (2040) sikt? 

  
OF mener at vi står over et vedvarende nytt og mer kompleks trusselbilde. Dette gjelder både 
sikkerhetspolitiske og forsyningsspørsmål. Som fag(medisinsk)forening er vi primært opptatt 
av en god helsetjeneste til alle innbyggere uansett bosted. Sikring av tilgang til både 
medisiner og utstyr bør tillegges høy prioritet. Dette gjelder både på kort og lang sikt. 
  
Effektiv bruk av samfunnets samlede beredskapsressurser 
  

5. Har håndteringen av uønskede hendelser og kriser de senere årene, som for eksempel 
koronapandemien og Russlands militære angrep på Ukraina, synliggjort svakheter ved 
eksisterende organisering, beredskapsordninger og planverk, og eventuelle behov for 
endringer? Hvis ja, ber vi om at disse beskrives kort:  

  
Flere nylige kriser har vist at vi har blitt mer sårbare. Norge er et lite land som er avhengig av 
utenlandske forsyninger og kompetanse. OF mener at avvikling av nasjonale beredskapslager 
er problematisk. I dagens offentlige helsevesen som styres etter NPM-prinsipp har både areal 
og sengetall blitt betydelig mindre sett i forhold til behandlingsintensitet. Stadige 
effektiviseringskrav har ført til nesten ingen «reservekapasitet» når krisen inntreffer. At det 
har gått relativ bra skyldes en enestående innsats og lojalitet fra medisinsk personell. OF 
mener at reservekapasitet bør bygges opp også for å unngå unødvendig slitasje på personell, 
samt hindre medieoppslag om utbrente helsearbeidere som ikke virker 
rekrutteringsfremmende. 
  

6. Hvilke elementer i beredskapen anser din virksomhet at fungerer godt i dag, og antas 
også å kunne fungere godt for å møte fremtidige utfordringer? 

  
Kvaliteten i tverrfaglig samarbeid med redningstjenester som vedlikeholdes med regelmessige 
katastrofeøvelser fungerer stort sett godt og bør fortsatt prioriteres – OF foreslår en 
gjennomgang av øvelseshyppighet (behov for flere øvelser? Regelmessig involvering av HV?) 
  

7. Har din virksomhet erfaring med at samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet innen 
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eget ansvarsområde/egen sektor og/eller tverrsektorielt ikke er effektivt? For 
eksempel om det er områder der vi har parallell eller overlappende organisering, 
uklare ansvarsforhold eller ressurser og kapasiteter som man sjelden eller ikke 
benytter. Hvis svaret er ja, har din virksomhet forslag til endringer? 

  
OF har ingen særskilt kommentar. 
  

8. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er basert på de grunnleggende 
prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Mener din virksomhet at 
prinsippene bør endres eller utvikles? Hvis svaret er ja, utdyp. 

  
De nevnte grunnleggende prinsippene bør videreføres. OF ønsker å trekke frem nærhet som et 
spesielt viktig punkt. Kunnskap til lokale forhold er essensiell i en krisesituasjon der muligens 
ikke all kommunikasjon fungerer. Vi ser med bekymring en tendens til sentralisering gjennom 
flere effektiviseringsreformer (nedleggelser av lokale ambulansestasjon, samlokalisering av 
AMK). Strukturen bør gjennomgås av arbeidsgruppen. 
  
Internasjonalt og nordisk samarbeid 
  

9. Er det spesielle internasjonale forventninger og forpliktelser for norsk beredskap som 
din virksomhet mener kommisjonen bør ha kunnskap om? 

  
OF har ingen spesiell kompetanse om dette men regner med at kommisjonen får omfattende 
innspill fra de rette organisasjonene. 
  

10. Beskriv kort hvordan utenlandske ressurser og bistand kan bidra i håndteringen av 
hendelser innen eget ansvarsområde. 

  
Spesielt i grenseområdene er det viktig med et godt og tett nordisk samarbeid. Her må 
beredskapsplaner gjennomgås og samordnes/harmoniseres om nødvendig. 
  

11. Mener din virksomhet at det er behov for å endre innretningen av Norges samarbeid 
med andre land og organisasjoner når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap? 

  
OF kjenner ikke Norges samarbeid med andre land i detalj. Vi mener at det eksisterende 
nordisk samarbeid er en styrke som bør videreutvikles. Spesielt med hensyn til forsyning 
foreslår vi en felles innretning og samarbeidsavtaler. 
  
Sivilt-militært samarbeid 
  

12. Beskriv kort sivilt-militært samarbeid/totalforsvarsrelaterte oppgaver som egen 
virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i.  

  
OF har ingen rolle i dette. 
  

13. Er det spesielle utfordringer knyttet til det sivil-militære samarbeidet/totalforsvaret 
som din virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 
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virkemiddelbruk? 
  
OF har ingen rolle i dette. 
  
Offentlig-privat samarbeid 
  

14. Beskriv kort offentlig-privat samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap som 
egen virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i. 

  
OF foreslår å rette en forespørsel til PSL (privatpraktiserende spesialisters landsforening) for å 
avklare de privates rolle i en beredskapssituasjon. Et formalisert samarbeid mellom det 
offentlige og private kan bidra til å styrke helsetjenestens yteevne i en beredskapssituasjon. 
  

15. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-private samarbeidet som din 
virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 
virkemiddelbruk? 

  
Se svar på 13. 
  
Offentlig-frivillig samarbeid  
  

16. Beskriv kort offentlig-frivillig samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap som 
din virksomhet er ansvarlig for eller bidrar inn i. 

  
Sykehusene har beredskapsplaner der frivillige involveres. OF foreslår at disse planene 
gjennomgås og harmoniseres om nødvendig. Også her er det nødvendig med regelmessige 
(minst årlige) beredskapsøvelser. OF bidrar gjerne i utforming av beredskapsavtaler. 
  

17. Er det spesielle utfordringer knyttet til det offentlig-frivillige samarbeidet som din 
virksomhet mener bør løses ved endret innretning av samarbeidet/endret 
virkemiddelbruk? 

  
Se svar på 15. 
  
Særskilte beredskapsordninger  
  

18. Har din virksomhet synspunkter på særskilte ordninger innen enkelte 
beredskapsområder, som for eksempel kriseutvalget for atomberedskap og 
beredskapsutvalget for biologiske hendelser? Med særskilte ordninger menes bl.a. 
egen organisering og rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, ansvar og oppgaver, 
i stedet for fellesordninger som benyttes ved alle typer krisesituasjoner. Hvis svaret er 
ja, utdyp. 

  
I de gjeldende tariffavtaler for helsepersonell er det gjort vide unntak fra alminnelige 
arbeidstidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven, for å sikre en god helsetjeneste. Dette betyr at 
arbeidsbelastningen allerede er høy. Når en beredskapssituasjon inntreffer kommer en ekstra 
arbeidsbelastning på toppen. OF foreslår at det lages eskalasjonsscenarier som ivaretar både 
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forsvarlig behandling og kvalitet i tjenesten, forsvarlig arbeidsbelastning og rimelig 
godtgjørelse for berørte grupper. 
  
Forsyningssikkerhet  
  

19. Kommisjonen skal vurdere hvilke felles planforutsetninger[1] som skal legges til grunn 
for arbeidet med å ivareta forsyningssikkerheten, herunder innenfor digitale tjenester, 
energi (kraft- og drivstofforsyning) og verdikjeden for mat.  

a. Har din virksomhet synspunkter på behovet for felles planforutsetninger og 
hvordan disse eventuelt bør utformes?  

b. Har din virksomhet ansvar for beredskapsordninger, for eksempel lagerhold for 
bestemte typer produkter/varer? Hvis svaret er ja, beskriv kort ordningen.  

c. Har din virksomhet synspunkter på behovet for og forslag til endringer i 
eksisterende beredskapsordninger? 

  
Koronapandemien har vist oss sårbarheten i en krisesituasjon, med kritisk lav tilgang til PPE 
(personal protective equipment). OF mener eksisterende beredskapsordninger bør 
videreutvikles og lagerhold på PPE og elementære legemidler (anestetika, antibiotika med 
mer) anses som tvingende nødvendig. 
  
Digital sikkerhet  
  

20. Er det noen særlige utfordringer innen digital sikkerhet som kan ha konsekvenser for 
samfunnssikkerhet og beredskap i tiden fremover og i takt med teknologiske 
utviklingstrekk? Hvis svaret er ja: Har din virksomhet forslag til tiltak som vil kunne 
redusere disse utfordringene? 

  
Digital sikkerhet er under press og angrep. Tilgang til informasjon er forutsetning for å kunne 
yte forsvarlig og god behandling. OF har ingen spesiell kompetanse om dette men regner med 
at kommisjonen får omfattende innspill fra de rette organisasjonene. 
  
Øvelser  
  

21. Har din virksomhet synspunkter på bruk av øvelser i samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet og eventuelle behov for endringer når det gjelder følgende 
forhold? 

d. Planlegging/tilrettelegging  
e. Gjennomføring 
f. Evaluering  
g. Oppfølging av læringspunkter 
h. Relevans og nytte – er det god sammenheng mellom det vi øver og slik vi 

håndterer hendelser i praksis? 
  
Se svar på 5. 
  
Evaluering av hendelser 
  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nb&rs=nb%2DNO&wopisrc=https%3A%2F%2Flegeforeningen-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fanders_schroder_amundsen_legeforeningen_no%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fce2a14ea1f8c434ab331b9529c7c5093&wdlor=c455F33D3-AD6D-461E-B5A7-22074C842824&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=0B051044-8FD2-4283-B50B-1D0D25762F1A&wdorigin=Outlook-Body&wdhostclicktime=1650883570071&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9dff0650-03a2-4465-87cc-b284045fb956&usid=9dff0650-03a2-4465-87cc-b284045fb956&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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22. Har din virksomhet synspunkter på bruk av evalueringer av håndtering av hendelser 
og behov for endringer når det gjelder følgende forhold? 

a. Planlegging/tilrettelegging 
b. Gjennomføring 
c. Oppfølging av læringspunkter 

  
Se svar på 5. 
  
Tilsyn på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet 
  

23. Har din virksomhet synspunkter på tilsyn virksomheten er gjenstand for, eller utfører, 
og behov for endringer når det gjelder følgende forhold (presiser hvilke tilsyn dere har 
synspunkter på)?  

a. Tilsyn er basert på risiko og vesentlighet 
b. Tilsyn identifiserer og avdekker reelle sårbarheter 
c. Tilsynsetatene er samordnet og koordinert 
d. Kravgrunnlag har god struktur og er skrevet i et godt og klart språk 
e. I hvilken grad funn (brudd på krav og merknader) følges opp 

  
OF mener at samarbeid mellom RHF og DSB bør økes, spesielt fordi de regionale HF har 
stramme økonomiske rammer i et, som etter OFs oppfatning, underfinansiert offentlig 
helsevesen. Dette medfører en fare for at inntektsgivende aktiviteter som ikke nødvendigvis 
bidrar til bedret beredskap prioriteres.  
  
Forebygging  
  

24. Har din virksomhet synspunkter på den forebyggende delen av beredskapsarbeidet og 
eventuelle behov for endringer i tiltak og virkemidler? 

  
OF mener at øvelser og planlegging av lagerhold og aktivitet er sentrale punkt og viser til svar 
på tidligere spørsmål. 
  
Risikoaksept  
  

25. En sentral del av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet handler om å ta stilling 
til hva som er akseptabel risiko og å avveie ulike hensyn. Det vil alltid være en 
avveining mot annen ressursbruk, og i tillegg må ikke beredskapstiltak 
uforholdsmessig gripe inn i grunnleggende menneskerettigheter og 
rettsstatsprinsipper. Har din virksomhet synspunkter på avveininger og kryssende 
hensyn som gjør seg gjeldende når beredskapen skal utformes og dimensjoneres i 
årene fremover? 

  
OF mener at dette er et spesielt viktig punkt, å veie opp beredskapstiltak og de berørtes vern. 
Vi viser til avgitt svar på spørsmål 17. 
  
Prioritering  
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26. Hva mener din virksomhet bør prioriteres i samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet gitt strammere økonomiske rammer, og et mer komplekst trussel- 
og utfordringsbilde i årene som kommer? List opp de viktigste tiltakene. Dette kan 
omfatte prioritering av enkelte tiltak foran andre, så vel som forslag til endringer 
innenfor dagens ordninger og systemer.    

  
OF mener at det i helsevesenet bør prioriteres tilgang til forsyninger av både materiell, 
medisiner og personelle ressurser gjennom beredskapsavtaler. Vi viser til avgitt svar på 
spørsmål 5, 17, 18. 
  
Vurderinger av tiltak og virkemidler 
  

27. Ser din virksomhet behov for tiltak innenfor eget ansvarsområde og/eller 
tverrsektorielt, som kan løses ved bruk av følgende virkemidler: 

i. Lovregulering  
j. Økonomiske styringsvirkemidler 
k. Endring i organisering  
l. Pedagogiske virkemidler /kompetanse 
m. Teknologiske virkemidler 

  
OF mener at det bør tas i bruk økonomiske styringsmidler og at beredskapen bør styrkes. 
Dette må ikke skje på bekostning av andre områder innen helse. Viktigheten av kompetanse 
er utdypet tidligere. Teknologi som fungerer og systemer som kommuniserer gode er 
essensielle og OF mener at det for eksempel bør jobbes aktiv med en felles journalsystem over 
hele land. 
  
 
[1] Planforutsetninger er konkrete føringer, eller forutsetninger, som ligger til grunn for 
planleggingen. Planforutsetninger kan f.eks. gjelde geografisk prioritering, krav til 
utholdenhet/redundans, varslings- og forberedelsestid og forutsetninger om mulige 
forstyrrelser i transportårer ved uønskede hendelser.   
 

- Høring - Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og 
trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om 
trakassering 

  
 Styret vedtok følgende uttalelse:  
  
OF støtter ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i 

arbeidslivet.  

 

- Styremøte 11. mai 2022 flyttes, trolig til 10. mai 2022, fra kl. 10-15, på Teams. 

 
Referent: Anders Schrøder Amundsen / Edith Stenberg 
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