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          Godkjent 30.5.2022. 

  

Referat fra styremøte i Of - 07/2022 
 
Tidspunkt:    Tirsdag 10. mai 2022, kl. 10.00 – 15.00  
       

Sted:   Lochmann, Legenes Hus/hybrid 

 

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

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

Amundsen, sistnevnte via Teams. 
 

1. Vedtakssaker 
Sak 51/2022  Referat fra styremøtet 24. april 2022     

   Referatet ble godkjent med en merknad. 

 
Sak 52/2022  Protokoll fra landsrådets møte 25. april 2022    

   Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 53/2022  Regnskapsrapport 1. kvartal 2022.       

   Regnskapsrapport ble presentert.  

 

   Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning.  

 

Sak 54/2022  Støtte til opprop (Gisvold)       

   Det ble vist til epost-korrespondanse og innlegg på Ofs vårkurs. 

 

   Styreleder skriver svar i tråd med diskusjonen i styret. 

 

Sak 55/2022  Legeforeningens landsstyremøte - Helsepolitisk debatt.    

  Yrkesforeningene får 2 spørsmål hver de kan stille med til debatten.  
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Styret diskuterte hvem som skulle stille spørsmålene fra Of og hvilke 
spørsmål det skulle være. 

 

Styret vedtok å forberede spørsmål og drøfte disse med landsrådet i 
forkant av landsstyremøtet. 

 

Sak 56/2022  Legeforeningens landsstyremøte – planlegging av formøte for Ofs  

landsrådsrepresentanter mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2022, 
Stavanger. 

Det var utsendt invitasjon til alle landsrådets medlemmer om å delta i 
under Legeforeningens landsstyremøte. Videre skulle styret ta stilling til 
sakliste til Ofs formøte, samt hvorvidt det skulle åpnes for å delta 
digitalt på dette formøtet.  

 

Styret vedtok følgende sakliste til formøtet: 

Helsepolitikk  - Helsepolitisk debatt – 

 

Aktuelle saker:  

Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? 

Oppgaveglidning eller oppgavedeling.  

Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi. 

 

Lovendring 

Endring av Legeforeningens lover – forslag om kontingent for 

medlemmer over 75 år. 

 

Regnskap og budsjett 

Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2021 

Regnskaper for 2021 til landsstyrets orientering 

Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2021

 Budsjett for Den norske legeforening 2023. 

I tillegg ønsker styret å diskutere følgende saker med Ofs 

landsrådsrepresentanter: 

• Forhandlinger 2022.  

• Bladet "Overlegen" – medlemmer til arbeidsgruppe.  

• Vedtektsendringer – status.  

• Eventuelt.  

 

Sak 57/2022  Medhum-aksjon 2022.        

Styret drøftet hvorvidt, og i tilfelle hvor stort bidrag Of skulle gi til årets 
Medhum-aksjon.  

   I 2018 ga Of 30.000,- og i 2020 ga Of 33.000,-.  
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Styret vedtok som utgangspunkt å gi kr. 35 000,- i bidrag til årets 
Medhum-aksjon, men skal samordne med øvrige yrkesorganisasjoner. 

 

Sak 58/2022  Vårkurset 2023 – Svalbard.      

Styret planlegger vårkurs på Svalbard i 2023 etter at budsjett-forslaget 
ble vedtatt på landsrådets møte. Som følge av høye kostnader og 
begrensede plasser på hotell og flyseter, måtte styret vurdere hvor 
mange deltakere og gjester som skulle inviteres. 

 

Styret drøftet saken og komiteen tok innspillene til etterretning. 
Styreleder og sekretariatsleder vil videre foreta en vurdering av antall 
deltakere. Saken settes opp igjen til møtet i juni.  

 

Sak 59/2022  Arbeidsgruppe – Medlemsbladet Overlegen.    

   Mandatet ble vedtatt på forrige styremøte.  

Arbeidsgruppens sammensetning skulle bestå av bladets redaktør, 
minst et medlem av styret og to andre medlemmer/ tillitsvalgte.  

 

Beslutningen fattes på møtet 18. juni 2022. 

 

Sak 60/2022  Suppleringsvalg Landsstyremøtet. 
Det er meldt inn forfall til årets landsstyremøte og alle vara er brukt 
blant de geografisk valgte. Det er fortsatt ledige vara blant Ofs direkte 
valgte.  

 
Styret foretok suppleringsvalg i tråd med vedtektene. 

 

Sak 61/2022  Nordöl-møte i Norge i 2023.  

Det er Norge som skal være arrangørland i 2023 for samarbeidsmøte 
med de nordiske overlegeforeningene.  

Det bør allerede nå planlegges for tid og sted til dette arrangementet. 

 

Styret vedtok at Nordöl i 2023 skulle legges til Trondheim. 

Tidspunktet må avklares nærmere 

 

2. Høringssaker 
 
Sak 62/2022  Høring – Rapport fra et ekspertutvalg om finansiering av universitet  

og høyskoler.          
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
     
Styret vedtok følgende uttalelse:  
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Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått tilrådningene og rapporten rådene bygger på. 
Of vil bemerke at det i rapporten gjøres uvanlig gode drøftinger av ulike virkninger og 
vridningseffekter ved bruk av incentiv-baserte finansieringsordninger. Of deler 
gjennomgående de vurderingene som gjøres i drøftingene.  

Blant de resultatbaserte indikatorene foreslår utvalget å fjerne kandidatindikatoren og å 
beholde studiepoengindikatoren og å øke vektingen av denne. Utvalget foreslår videre å 
fjerne indikatoren for eksterne inntekter samt publiseringsindikatoren. Begge disse opererer 
innenfor en lukket ramme. Etter Ofs syn argumenterer utvalget godt for begge disse 
forslagene. Utvalget anser at å fjerne disse indikatorene ikke vil ha større effekt da 
virkningene av indikatorene langt på vei er institusjonalisert i virksomheten.  

Utvalget foreslår å utvikle styringen av sektoren gjennom utviklingsavtalene, og foreslår 
videre at effekten av avtalene bør gi utslag i finansieringen. Utvalget fremhever at å fjerne 
resultatbaserte indikatorer forutsetter forsterket styring gjennom andre virkemidler, og da 
altså utviklingsavtalene. Her fremføres motstridende argumentasjon; på den ene siden mener 
utvalget at å fjerne indikatorene publiseringsindikatoren og kandidatindikatoren ikke vil ha 
større effekt. På den annen side peker de på at å fjerne disse vil svekke styringen, og derfor at 
utviklingsavtalene vil måtte styrkes som kompensasjon.  

Det er vanskelig for Of å overskue hva som ligger i forslaget om økt styring gjennom 
utviklingsavtalene. Økt bruk og detaljering av utviklingsavtalene forutsetter at departementet 
innehar tilstrekkelig kunnskap om virksomheten til at de er i stand til å styre godt gjennom 
avtalene. Of er videre opptatt av at det er en hensiktsmessig balanse mellom overordnet 
styring og institusjonenes autonomi, og vil ikke ubetinget støtte tiltak som svekker 
institusjonenes autonomi.   

Utvalget foreslår også å redusere antallet finansieringsindikatorer fra seks til 2-4, og 
begrunner dette blant annet med at kostnadsspennet mellom kategoriene er redusert. Of har 
ingen innvendinger til forslaget.  

 
Sak 63/2022 Høring – Forslag til prinsipper for bruk av markedet på  

e-helseområdet.        
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

     
Styret vedtok følgende uttalelse:  

Overlegeforeningen (Of) har gjennomgått høringsbrevet og rapporten «samarbeid med 
næringslivet på̊ e-helseområdet». Of har ikke særskilt erfaring med eller kunnskap om 
hvordan denne type samarbeid best kan ordnes. Of har imidlertid betydelig erfaring med bruk 
av e-helseløsninger i spesialisthelsetjenesten, og videre samarbeid med leverandørindustrien. 
Ofs høringsinnspill bygger på dette erfaringsgrunnlaget.  

Etter Ofs erfaring er det viktigste hinderet for utvikling av gode e-helseløsninger ikke 
manglende samarbeid mellom offentlige bestillere og tilbydere, men at en rekke løsninger 
ikke er godt nok tilpasset klinikernes behov. Of oppfatter at sluttbrukerens behov 
vektlegges for lavt ved kartlegging av behov, i anskaffelsene og ved valg av løsninger. Dette 
medfører at en rekke nye løsninger ikke bidrar til at målsetningene nås, og at nye e-
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helseløsninger ofte innebærer økt tidsbruk for sluttbruker. Of vil anmode E-
helsedirektoratet om å vurdere å rette oppmerksomheten mot denne problemstillingen.  

I rapporten gis det en framstilling av at det har vært satset for lite på IKT-løsninger i sektoren. 
Det fremgår at vi i norsk helsesektor satser mer enn i en rekke andre land, men mindre enn i 
andre sektorer, som finanssektoren. Etter Ofs syn er dette en svak begrunnelse for 
konklusjonen om at vi satser for lite. Det er ikke opplagt at satsingen i helt ulike sektorer skal 
være lik. Of savner en framstilling av i hvilken grad vi i norsk helsetjeneste har lykkes med 
digitaliseringen i sektoren sammenlignet med andre land. Rapporten antyder på mange 
måter at vi ikke har kommet langt nok og da indirekte at vi har kommet kortere enn 
sammenlignbare land. Of er ikke kjent med om dette er en riktig framstilling.  

Of anser at det viktigste problemet neppe er nivået på satsing, men at en i for liten grad har 
prioritert satsninger som springer ut av og er tilpasset sluttbrukernes behov. Of vil bemerke 
at funksjonaliteten for sluttbrukerne i mange sammenhenger ikke styrkes ved innføring av 
nye løsninger, men i mange tilfeller svekkes med økt tidsbruk som følge. Innføring av nye 
løsninger begrunnes gjerne med gevinster som det senere ikke viser seg mulig å realisere. 
Interessen for å evaluere effektene av nye løsninger er i liten grad til stede, og ofte har en 
ikke nullpunktsmålinger som muliggjør dokumentasjon, jfr. at IKT-løsningene ved Sykehuset 
Østfold ikke er evaluert på annen måte enn at sykehuset skårer høyt på leverandørbransjens 
egenutviklede rating.  

Of anser at det er en rekke hensyn som må ivaretas i samarbeidet med private aktører ved 
utvikling av nye e-helseløsninger. Rapporten og forslagene til prinsipper peker på utfordringer 
med lav tillit mellom aktørene og kontraktsformer som ikke er egnet til å oppfylle 
målsetningene innenfor en del områder. Framstillingen er ganske sikkert dekkende for en del 
tilfeller. Of savner imidlertid en beskrivelse av at bestiller og utfører i mange sammenhenger 
har avvikende interesser; bestiller vil gjerne forsøke å begrense omfang og 
investeringskostnader, mens en privat leverandør kan ønske et størst mulig omfang, 
framtidige forpliktelser osv. Dette fremkommer også i rapporten hvor det beskrives at mange 
leverandører betrakter kortsikte relasjoner og kontrakter som et problem mens kommuner 
og sykehus kan oppleve «lock in» ved at de ikke klarer å komme seg ut av en løsning som er 
valgt. Of anser generelt at det er hensiktsmessig med en viss skepsis til leverandørbransjens 
forslag til løsninger, øvrige råd og ønsker for samarbeid, og ser samtidig at kortsiktige 
kontrakter og relasjoner kan være til hinder for utvikling. Of anser at den viktigste 
forutsetningen for et godt samarbeid og at en velger riktig tilnærming på de ulike områdene 
er at de bestillerne innehar tilstrekkelig kunnskap og nødvendig kompetanse.  

Of savner i tilrådningene (og i rapporten) en tydeligere beskrivelse av rollefordelingen mellom 
aktørene basert på hvilke interesser de representerer. Etter Ofs syn må de offentlige 
virksomhetene (bestillerne) innrette virksomheten slik at de er i stand til å vedlikeholde og 
utvikle bestiller-kompetansen over tid. Dette innebærer at bestiller selv må utføre de mest 
sentrale utviklings- og forvaltningsoppgavene knyttet til overordnet arkitektur mv. Etter Ofs 
syn må dette være et grunnleggende prinsipp ved valg av kontraktsform og sourcing-strategi. 
Som følge av dette vil ikke Of ubetinget slutte seg til vurderingen av at «det offentlige skal i 
utgangspunktet ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt». Etter Ofs 
syn må hensynet til at bestiller over tid utvikler kompetanse tillegges vesentlig vekt i en slik 
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vurdering. Of er også grunnleggende uenig i spådommen framført av enkelte aktører om at 
«sykehusene vil ende opp med å måtte outsource for å komme videre i 
infrastrukturmoderniseringen» og at de «rett og slett ikke selv klarer å bygge nok 
kompetanse til å styre en slik modernisering selv».    

I rapporten trekkes det frem at det norske markedet anses å være vanskelig å komme inn på. 
Det vises til andre land, blant andre Sverige, hvor det er flere bestillere i 
spesialisthelsetjenesten. Få og store aktører kan bidra til et bestiller-monopol som hindrer 
innovasjon. Denne vurderingen deles av Of. Konsolidering i store bestiller-enheter kombinert 
med sterke signaler om standardisering og valg av felles-løsninger lar seg ikke enkelt forene 
med et blomstrende leverandørmarked. De politiske signalene om å satse på helsenæringen 
svekkes ved de samtidige signalene om konsolidering og pålegg om bruk av felles-løsninger. 
På dette feltet er det vanskelig å se for seg at både pose og sekk lar seg fylle. En konsekvens 
av fellesløsninger og standardisering vil nødvendigvis ha følger for knoppskyting og bredde i 
leverandørmarkedet, og kan bidra til å svekke mulighetene for å bygge helsenæringen.  

Of stiller seg ikke bak en oppfatning av at det har vært satset for få ressurser på 
digitalisering av helsefeltet, og kan heller ikke se at rapporten underbygger en slik 
oppfatning. Of anser at det største hinderet for utvikling av gode ikt-løsninger på 
helsefeltet er manglende forankring i den kliniske hverdagen og at det i liten grad er 
interesse for å evaluere effekten av tiltakene en velger å satse på. Of ser at det i mange 
tilfeller kan være lav tillit mellom aktørene, men anser at en viss skepsis i mange tilfeller er 
berettiget. Of anser videre at den viktigste forutsetningen for et godt samarbeid er tydelig 
rollefordeling med tilstrekkelige robuste og kvalifiserte bestillere. Det følger av dette at Of 
mener at offentlige instansers sourcing-strategi må reflektere dette hensynet, og at en 
rekke sentrale oppgaver ikke bør overlates til leverandørene. Of anser at for sterk 
konsolidering av bestillere og standardisering i feltet vil medføre svekket innovasjon og 
manglende vekstmuligheter for deler av bransjen.  

 
Sak 64/2022  Høring – Tryggere helseapper: Forslag til evalueringsrammeverktøy 
   og modell for bruk        
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
    
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Overlegeforeningen (Of) er positiv til kvalitetssikring av helseapper. Helseapper brukes av 

mange og det vil være positivt for forbrukere/pasienter og behandlere å være trygge på at 

appen fyller krav når det gjelder brukervennlighet, datasikkerhet, personvern og helsenytte. 

Eksakt hvilke krav som bør stilles eller hvilke tekniske løsninger som bør velges ligger utenfor 

Ofs kompetanse, men håper at Helsedirektoratet her vil få innspill fra relevante aktører.   

Det finnes hos noen en forhåpning om at helse-apper forskrevet av behandlere i varierende 

grad vil kunne erstatte behov for fysisk oppmøte eller tid hos/med behandler. I 

saksfremlegget konkluderes det med at helsepersonellet fortsatt plikter å vurdere effekten av 

helsehjelpen som ytes via appen. I lys av dette vil en helse-app kunne være et supplement til, 

men ikke enn erstatning for, tid med helsepersonell. 
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Når det gjelder finansiering støtter Of det forslaget som innebærer at bruker får appen på 
resept, og dermed dekket deler av kostnaden gjennom refusjonsordninger. 
 

 

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

- Høring – NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt. 
Of har ikke avgitt uttalelse i saken. 

 
- Høring – Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. 

Of har ikke avgitt uttalelse i saken. 

3. Saker til orientering / diskusjon 
 

 (O=Orientering, D=Diskusjon):  
 

• D – Runde rundt bordet, kort rapportering fra styremedlemmer om aktuelle saker. 

• D - Vårkurset 2022 – evaluering 

• D - Ofs landsrådsmøtet 25.4.2022 - evaluering 

• D – Bladet Overlegen – innspill til nr. 2. Tema for nr. 3 og 4? 

• D – Prosjekt 3 rapport og prosess. 

• D -  Diskusjonssak §10 avtaler  

• O – Nordöl-møtet 2022  

• O – Invitasjon til Ylfs årsmøte, Tromsø. Geir Arne Sunde og Ståle Clementsen deltok. 

• O – Ofs leilighet 

• O - Aktuelle saker fra sentralstyret 

• O – Styrets /sekretariatets tilbakemelding 

• D – Styrets kvarter 

 
Referent: Anders Schrøder Amundsen / Edith Stenberg 


