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     Godkjent 24.8.2022. 

           

Referat fra styremøte i Of - 09/2022  

  
Tidspunkt:   Tirsdag 21. juni 2022, kl. 09.00 – 17.00   
   
Sted:    Legenes Hus, Oslo. 
  
Til stede:  Geir Arne Sunde (leder), Ståle Clementsen (nestleder), Lindy Jarosch-

von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Solveig 
Nergård,  Christian Grimsgaard og Frida Andræ.   

 
 Redaktør Arild Egge deltok under behandlingen av "Overlegen". 
  
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9.  
  
  
Fra sekretariatet:  Edith Stenberg (sekretariatsleder), Karoline Ramdal og Anders Schrøder 

Amundsen pr Teams. Sekretariatet deltok ikke under sak 90/2022. 
  

1. Vedtakssaker  
 

Sak 71/2022   Referat fra styremøtet 30. mai 2022   
Referatet ble godkjent.  

  
Sak 72/2022   Protokoll/ referat fra landsrådets møte 30. mai 2022   

Protokollen/referatet  ble godkjent med endringer.  
  
Sak 73/2022   Tariff-kurs Britannia Hotel, Trondheim, tirsdag 18. og   

onsdag 19. oktober 2022.   
Styret oppnevnte Lindy Jarosch-von Schweder, Solveig Nergård og 
Christian Grimsgaard til kurskomité, diskuterte program, tema og 
foredragsholdere.  

  
Sak 74/2022   Tariff-kurs i februar 2023.   

Styret vedtok at det skulle be landsrådet om at det avholdes kurs med 
én overnatting i Oslo-området i uke 6-2023.   

  
Sak 75/2022   Vårkurset 2023 – Svalbard.   

Styret diskuterte programmet, herunder mulige ekskursjoner, 
foredragsholdere og tema.  
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Sak 76/2022  Nordöl-møte 2023 – Norge er arrangørland.   

Styret diskuterte planlegging av neste års Nordöl-møte tirsdag 
30.5.2023 fra lunsj og til 1. juni 2023 – frokost. Styret vurderer å legge 
arrangementet på Vestlandet.  

  
Sak 77/2022   Arbeidsgruppe – Medlemsbladet Overlegen.   

Arbeidsgruppens sammensetning består av bladets redaktør, Christian 
Grimsgaard og to andre medlemmer/ tillitsvalgte. Styret diskuterte 
forskjellige kandidater, mulig spørreundersøkelse, alternative strategier 
for Overlegen samt frist for ferdigstillelse av arbeidet. Tilde Brock 
Østborg har takket ja til å delta i gruppen.  
Saken ferdigstilles på arbeidsmøtet.  

  
Sak 78/2022   Invitasjon til PSLs årsmøte 26. august 2022, Clarion Hotel The Hub,   

Oslo.  
Styrets leder representerer Of på PSLs årsmøte.  

  
Sak 79/2022   Møteplan styremøter Of – høst 2022 – vår 2023. 
   Foreløpig vedtatt møteplan:     
   September: Arbeidsmøte slutten av uke 36 (7.-10.9) 

   Oktober: Styremøte 17.10 – kveld, Trondheim 

Oktober: Tariff-kurs-landsrådsmøte 18. – 19.10. – Britannia Hotel, 
Trondheim  

   November: Mandag 21. november i Stavanger (sentralstyremøte 23.11) 

   Desember: Fredag 9. desember i Oslo.  

 

   2023 

   Januar:  

   Februar: 

   Mars: 

   April: Vårkurs 2023 – Svalbard 25. – 28. april 2023. 

   Mai  - AEMH -møte 12.-13.5. – Brüssel – (delegater). 

   Mai/juni– Nordöl-møte 30.5. – 1.6. i Norge – (delegater). 
 

  

2. Høringssaker  
  
Sak 80/2022   Intern høring – Medlemmer til Legeforeningens utvalg for   

menneskerettigheter.    
    Det forelå høringssak publisert på Min side. 

Styret foreslår gjenoppnevning av Marit Halonen Christiansen, 
Stavanger universitetssykehus.  
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Sak 81/2022  Høring – NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien 
del 2   

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått rapportens del I-IV samt VII og styret 
vedtok følgende uttalelse:  

Hovedinntrykket er at utvalget har forfattet en god rapport og at utvalget fremmer 
begrunnede tilrådninger, om enn litt spake. Of deler vurderingen av at «Landets befolkning 
og norske myndigheter har samlet sett handtert pandemien godt. Norge er blant de landene i 
Europa som har hatt lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk 
aktivitet». Of vil bemerke at kommisjonens arbeid nødvendigvis ikke har kunnet fullt ut 
vurdere langtidseffektene av pandemien og tiltakene som har blitt iverksatt, og at de samlede 
konsekvensene av håndteringen ikke nå kan gjøres til gjenstand for evaluering. En rekke 
grupper har vært sterkt berørt av de inngripende tiltakene, og en må vente at dette kan ha 
følger som ikke åpenbarer seg før det har gått lengre tid.  

Kommisjonen trekker frem faktorer som har bidratt til et godt resultat i Norge, som 
ekstraordinær innsats fra mange aktører, omstillingsevne, høyt utdanningsnivå, høy grad av 
tillit i befolkningen osv. Etter Ofs syn er den viktigste underliggende forklaringen og 
enkeltfaktoren utelatt; regjeringens evne til raskt å iverksette tiltak som sterkt begrenset 
smittutbredelsen. I motsetning til en rekke andre land unngikk vi derfor en situasjon med 
betydelig overbelastning av helsetjenestene våre. Adekvate tiltak for å begrense utbredelse 
av eksponentiell smitte krever at effektive tiltak iverksettes tilstrekkelig raskt. Regjeringens 
ulike tiltak har i det store og hele vært treffsikre og igangsatt på adekvate tidspunkt i 
pandemiens ulike faser. Det mest avgjørende grepet var den første nedstengningen som 
sterkt reduserte smitteutbredelsen, begrenset belastningen av helsevesenet og gav berørte 
instanser tid til å forberede seg bedre. Daværende helseminister trekker fram behovet for å 
treffe raske avgjørelser i forløpet og fortløpende justere tiltak basert på utviklingen. Det 
trekkes videre fram at anvendelse av et verstefallscenario (side 51) bidrar til at en er bedre 
forberedt for ulike utfall. Of deler disse vurderingene. 

Etter Ofs syn bør regjeringens håndtering tillegges særlig vekt for at forløpet i Norge ble 
bedre enn i de fleste andre land. Of anser at rask iverksettelse og justeringer av tiltak – samt 
at regjeringen søkte råd og innspill fra ulike miljø (i hovedsak FHI og Hdir) – var avgjørende for 
pandemiens forløp. At regjeringens mange initiativ og grep har medført utfordrende 
arbeidsbetingelser for en rekke underordnede instanser anser Of som mindre viktig i det 
store bildet.  

Lav smitteutbredelse og sykdomsbyrde i pandemiens tidlige fase må altså etter Ofs syn 
tilskrives regjeringens samt sentrale helsemyndigheter og norske kommuners handlinger og 
innsats i det tidlige forløpet av pandemien. Vi unngikk derfor en situasjon hvor 
spesialisthelsetjenesten ble belastet i samme grad som i andre land. Det er sannsynlig at en 
høyere smitteutbredelse ville ha avdekket større mangler i spesialisthelsetjenestens evne til å 
håndtere pasientene. Etter Ofs syn burde kommisjonen fremstilt dette tydeligere. Uten en 
tydelig framstilling av årsakssammenhengene kan det etterlates et inntrykk av at norsk 
helsetjeneste var særskilt godt rustet for å håndtere en pandemi. Etter Ofs vurdering er en 
slik oppfatning ikke dekkende for den reelle beredskapen og kapasiteten i norsk 
spesialisthelsetjeneste.  
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Rapporten gir en inngående beskrivelse av kommunelegens rolle og innsats under 
pandemien. Lovendringer – senest i 2011 – har bidratt til kommunelegen er gitt svekket 
autonomi og innflytelse i kommunene. Of ser dette i sammenheng med utviklingen av 
virksomhetsstyringen i offentlig sektor, hvor fagstyringen over tid har blitt svekket. Of støtter 
kommisjonens anbefaling om at kommunelegens rolle må styrkes, og at det bør etableres 
mer rigide rutiner for involvering av kommunelegene i tråd med situasjonen før lovendringen 
i 2011; «Kommunen bør sørge for at kommunelegen er involvert i relevante spørsmål og 
saker også i normale tider. Dette krever at rollene blir tydelig avklart – at kommunens 
organer og ledelse er bevisste på kompetansen, oppgavene og ansvaret til kommunelegen» 
(side 116).  

Utvalget gir en beskrivelse av generell sengekapasitet og intensivkapasitet i norske sykehus. I 
drøftingen av intensivkapasitet fremkommer det en utbredt erkjennelse av at kapasiteten har 
vært for lav i mange år forut for pandemien, og at kapasiteten er vesentlig lavere enn i de 
fleste øvrige europeiske land. Utvalget refererer forklaringer om at dette skyldes faglig 
uenighet om hva en intensivseng er. Of deler utvalgets vurdering av at faglig diskusjon ikke er 
en rimelig forklaring på hvorfor intensivkapasiteten har vært for lav. Det er ingen ting i veien 
for å styrke den generelle kapasiteten uavhengig av faglige diskusjon om spesialenheter, og 
som utvalget peker på er det åpenbart en lederoppgave å sikre tilstrekkelig kapasitet. Of 
støtter utvalgets syn på at andre forklaringer er mer nærliggende; finansieringsordningene i 
sykehusene og «Endelig kan det skyldes økonomi og manglende politisk vilje til å prioritere 
intensiv- kapasitet og intensivberedskap».  

I tabell 6.4 (side 140) er belegg i norske intensivsenger forut for pandemien framstilt. Det 
anføres at tabellen er basert på et brev oversendt fra NIPaR til kommisjonen. Belegget 
anføres å ha vært mellom 40,9 og 44,9 i årene 2016-2019. Fremstillingen er grovt 
villedende. Realiteten er at belegget i norske fullverdige intensivsenger (kategori 3) 
gjennomgående ligger i området 100 prosent. I mange avdelinger er det lange perioder med 
overbelegg også ved normal drift. Of anser det som særdeles uheldig at tabellen bidrar til 
en sterk fordreining av realitetene, og vil anmode om at dette rettes opp. Kommisjonen 
fremmer en – etter Ofs syn svak – anbefaling om at grunnkapasiteten må «økes noe»; «For 
å bedre beredskapen anbefaler kommisjonen at grunnkapasiteten i intensiv- og 
intermediæravdelingene må økes noe». Of vil bemerke at kommisjonen her synes å treffe 
anbefalinger på et helt feilaktig saksgrunnlag, og at denne delen av utvalgets rapport er 
særdeles svak.  

I fremstillingen av generell sengekapasitet beskriver utvalget at sengebelegget i sykehusene 
har falt fra et nivå på over 90 prosent tidlig på 2000 tallet til om lag 85 % etter 2015. Utvalget 
synes ikke å være kjent med at norske helsemyndigheter – etter en periode med stor 
oppmerksomhet på beleggsituasjonen – endret på rapporteringsformatet til OECD. Det er 
overveiende sannsynlig at dette er forklaringen på lavere rapportert belegg. Etter Ofs erfaring 
er rapporteringen av belegg i norske sykehus ikke fullt ut dekkende for den reelle situasjonen. 
Dette har sammenheng med registreringsrutinene. I de fleste større fagområder er belegget i 
sykehusavdelingene ofte over 100 prosent i lange perioder. Fleksibilitet og beredskap 
begrenses altså av et lavt antall senger, i Norge, som i de øvrige nordiske land. Of merker seg 
at utvalget betoner at lavt sengetall kan bidra til dårligere flyt og effektivitet i 
pasientbehandlingen: «Ved avveiningen av antall sengeplasser i norske sykehus vil det blant 
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annet være viktig å ta hensyn til effektivitet, logistikk, økonomi, pasientsikkerhet og forsvarlig 
beredskap».  

Of støtter utvalgets vurderinger av at sykehusbyggene ikke viste seg å være fleksible nok i en 
pandemisituasjon. Utvalget siterer anbefalinger om flere to- og flersengsrom. Of støtter en 
slik vurdering, og vil peke på at også ved normal drift vil avdelinger med utelukkende enerom 
være beheftet med høyere bemanningsbehov i tillegg til at investeringskostnadene er 
vesentlig høyere.  

Utvalget referer at det underveis i pandemien oppsto mangel på smittevernutstyr. Utvalget 
har ytterligere beskrevet dette i rapportens første del. Of vil bemerke at utvalget – også i den 
første rapporten – har utelatt en fremstilling av at tilstrekkelig oppbygging av 
beredskapslager har vært gitt i oppdrag til de regionale helseforetakene ved flere 
anledninger. At foretakene ikke har etterkommet denne bestillingen avdekker en alvorlig 
svikt i etterlevelsen av helt sentrale forordninger som er avgjørende for at tjenestene skal 
være i stand til å etterleve overordnet planverk og beredskapshensyn. Of anser at utvalget – 
ved kun å peke på behovet for beredskapslager uten å gi en fremstilling av at dette har vært 
forutsatt oppbygget ved tidligere oppdrag – utelater en viktig erkjennelse av svikt i 
styringssystemet som en trolig vil gjenfinne også på andre områder. 

 
Sak 82/2022   Høring – Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging   
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 
Helsedirektoratet har utarbeidet en høring om nasjonale faglige råd for digital 
hjemmeoppfølging. Grunnlaget for høringen er Primærhelsemeldingen; fremtidens 
primærhelsetjeneste om nærhet og helhet og Nasjonal helse- og sykehusplan om å legge til 
rette for økt bruk av digital hjemmeoppfølging. Målet med de nasjonale faglige rådene er å 
bidra til å implementere digital hjemmeoppfølging som en integrert del av helse- og 
omsorgstjenestene i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet skriver at 
effektmålet er at digital hjemmeoppfølging skal etterspørres aktivt av pasienter og 
pårørende. 
 
Helsedirektoratet vil gi tre råd: 

1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging 

2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet 

3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt 

tilpasset tjeneste 

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på:  
- Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort begrunnelse 

- Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi en kort begrunnelse 

- Vil rådene skape ulempe for noen? Gi en kort begrunnelse 

Tilbakemelding fra Overlegeforeningen på rådene:  
 
Råd 1:  
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- Hvem skal følge opp på et overordnet nivå at digital hjemmeoppfølging som 

tjenesteinnovasjon fungerer mtp. å tilby høy kvalitet i pasientbehandlingen og mtp. 

pasientsikkerheten? 

 

- Har kommunene tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å tilrettelegge for digital 

hjemmeoppfølging?  

 

- Har kommunene tilstrekkelig kompetanse på risikoanalyse mtp forsvarlig 

databehandling- og lagring? 

 

- Slik det er i dag blir slike prosjekter lagt til RHF ene mens pasientene bor i 

kommunene. Ikke heldig hvis det blir slik at spesialistene forteller fastlegene om 

hvordan oppfølgingene skal skje i helsefellesskapet. Hybridløsning? Angående 

oppfølging. Pasientgruppene må følges opp av de spesialistene som har kompetanse 

på det aktuelle fagområdet.  

 

 

- Det er helsefelleskapet som skal jobbe frem løsninger på hvordan de ulike 

pasientgruppene skal følges opp. Det er i stor grad spesialistene i 

spesialisthelsetjenesten som legger faglige føringer for normeringen i oppfølgingen av 

pasientene mens det er kommunale helse- og omsorgstjenester som bør legge til rette 

for digital hjemmeoppfølging. OF ønsker å understreke viktigheten av at 

helsefellesskapet er godt fungerende for at et slik helsetjenestetilbud skal fungere 

godt.  

 

 

Råd 2: 
- I nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 er et av hovedtiltakene å opprette 

helsefellesskap som består av representanter fra helseforetak, kommune, fastleger og 

brukere. Selv om helsefellesskapene formelt er etablert og samarbeid om digital 

hjemmeoppfølging bør forankres i samarbeidsavtalen mellom kommuner og 

helseforetak stiller OF spørsmål ved hvor godt helsefellesskapet fungerer i praksis? 

Selv om det er i helsefelleskapet representantene skal planlegge og utvikle 

helsetjenestetilbudet til pasientene/brukerne sammen mener OF at ansvarsdelingen i 

helsefellesskapet må være tydeligere og bedre definert fra sentrale helsemyndigheter 

for å sikre et godt samarbeid.  

 

- OF stiller spørsmål ved om helsefelleskapet som arena er robust nok per i dag til å få 

til en god og strømlinjeformet arbeidsform og arbeidsdeling som kreves i 

helsefellesskapet for å få til god kvalitet i pasientbehandlingen og ivaretakelse av 

pasientsikkerheten ved digital hjemmeoppfølging?  

 

- OF registrer at det er utviklet et beslutningsstøtteverktøy som kan benyttes som mal 

når det er nødvendig å kartlegge budsjettmessige eller organisatoriske konsekvenser. 
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Slik OF forestår det kan dette verktøyet/metoden brukes av kommuner og sykehus i 

samarbeid. Selv om det er utviklet en metode i etterkant av nasjonal utprøving stilles 

det spørsmål ved om ansvarsdelingen overordnet er tilstrekkelig avklart eller utviklet i 

helsefellesskapet til at dette er et tilstrekkelig verktøy til bruk i utviklingen av en 

digital hjemmeoppfølging? 

Råd 3:  
- Det er svært viktig med god brukeropplæring- og veiledning. Det bør etableres et 

robust system som kvalitetssikrer god opplæring og veiledning. 

 

- På tilsvarende måte bør systemet identifisere pasienter/brukere som ikke opplever at 

digital hjemmeoppfølging fungerer for dem. 

 
- Det er viktig at systemet har et godt brukergrensesnitt slik at både muntlige og 

skriftlige tilbakemeldinger fra pasienter/brukere mottas både for den enkelte og i 

utviklingsarbeidet med tjenesteinnovasjon.  

 

- Det vil være en gruppe av pasienter som har hatt sin oppfølging ved et sykehus, hos 

sin faste spesialist, over lengre tid og har funnet sin trygghet og tillit til helsevesenet 

ved å få en slik oppfølging. Når disse oppfølgingene skal bli erstattet av en digital 

hjemmeoppfølging vil det måtte etableres en ny pasient-behandler relasjon hvor også 

trygghet og tillit må bygges opp.  

 

- Når man først etablerer digital hjemmeoppfølging som et pasient/brukertilbud er det 

viktig å sikre at potensielle brukere av tjenesten har tilgang på mobilt nettverk i deres 

hjem slik at helsetjenestetilbudet oppleves reelt. 

 
Sak 83/2022   Høring – Regional utviklingsplan for 2040 for Helse Sør-Øst   
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) vedtok følgende uttalelse:  

Of vurderer at Helse Sør-Øst i utkastet gjennomgående gjør gode vurderinger. Det gjøres rede 
for de viktigste elementene i utfordringsbildet i årene som kommer og en rekke av tiltakene 
som tilrådes fremstår som egnede. Planen etterlater et inntrykk av at Helse Sør-Øst har god 
kunnskap om utfordringsbildet i norske sykehus, og det framkommer nyanserte vurderinger 
på områder som variasjon i tjenesten og beredskap. Oppdeling av planen i to deler øker 
lesbarheten. Planen fremstår som gjennomarbeidet og enkelt tilgjengelig for leseren.  

Of vil innledningsvis bemerke at Norge i alle sammenhenger er et velutviklet og rikt samfunn 
med et høyt velstandsnivå. Det er grunn til å anta at landets innbyggere også i årene som 
kommer vil vektlegge gode helsetjenester høyere enn det meste annet. Of vurderer derfor 
det som overveiende sannsynlig at den samlede ressursandelen og ressursinnsatsen til 
helsetjenester vil måtte øke i årene som kommer – dette vil fremtvinges av endringene i 
befolkningssammensetning. Det avgjørende spørsmålet vil være om dette skal skje i 
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hovedsakelig offentlig regi – som i dag – eller om det vil skje gjennom økt bruk av private 
helsetilbud. Of vurderer at det er bred enighet i befolkningen om at tilbudet i hovedsak skal 
skje i offentlig regi ved bruk av offentlige helseinstitusjoner. Etter Ofs vurdering vil dette være 
den mest ressurseffektive tilnærmingen. Helse Sør-Øst anfører i planen at «Det legges ikke til 
grunn en vesentlig vekst i inntektsforutsetningene for spesialisthelsetjenesten utover det som 
skyldes inflasjon og vekst i befolkningen». Etter Ofs syn er dette en forutsetning som ikke vil 
være tilstrekkelig til å ivareta behovsveksten økt aldring medfører.  

Etter Ofs syn burde utfordringene som følger av demografiendringer vært langt tydeligere 
fremstilt i planen. Norge er på vei inn en periode med en betydelig økning i antallet eldre. 
Det framgår av tabell 2 i del 2 at demografisk betinget behovsvekst for liggedøgn i 
foretaksgruppen vil være 41 prosent fram til 2040 (økning fra 1 746 318 til      2 492 274 
liggedøgn). I en tjeneste som allerede i dag er tynget av kapasitetsmangel med overbelegg 
og korridorpasienter, vil dette representere en formidabel utfordring som vil kreve helt 
særskilte tiltak hvis dagens nivå på tjenestetilbudet skal videreføres. Å legge til grunn at 
inntektsforutsetningene ikke skal hensynta flere eldre – men kun følge befolkningsveksten 
– vil ikke være tilstrekkelig.   
 
Å opprettholde og videreutvikle et godt offentlig helsetilbud vil være en betydelig oppgave 
for den norske stat i en periode med sterkt økende behov. Etablering av tilstrekkelig kapasitet 
innen bygg, utstyr og personell vil være hovedutfordringen i perioden vi står foran. Ingen av 
sykehusområdene i Helse Sør-Øst har i dag tilstrekkelig kapasitet til å håndtere det økte 
behovet i den kommende perioden. Etter Ofs syn bør det legges planer for opprusting og 
styrking av kapasitet gjennom investeringer i bygg og utstyr samt oppskalering av 
utdanningskapasiteten i hele regionen. Det er ikke sannsynlig at dette vil la seg gjøre uten en 
styrking av budsjettene som muliggjør økte investeringer.  
 
Gitt utfordringsbildet fremstår de opplistede tiltakene ikke tilstrekkelige. Økt grad av 
digitalisering kan tjene som eksempel. Erfaringen er at en rekke digitale løsninger ikke bidrar 
til mer effektiv behandling eller til lavere personellbehov. Sykehuset Østfold trekkes gjerne 
fram som det sykehuset i regionen som har kommet lengst i digitaliseringen. Likevel utmerker 
ikke dette sykehuset seg på noen måte som særlig effektivt målt ved vanlige 
produktivitetsmål. Ofs medlemmer refererer blandede erfaringer med nye digitale verktøy. I 
en del sammenhenger medfører nye IKT-systemer økt tidsbruk og derved mindre effektiv 
ressursbruk. Et annet eksempel kan være hjemmesykehus og oppsøkende behandlingsteam. 
Dette er tiltak som i mange sammenhenger kan være å foretrekke av pasienthensyn, men 
som regelmessig fører til økt tidsbruk og økt personellbehov.  
 
Of vurderer at de viktigste tiltakene for å håndtere behovsveksten vil være tiltak som er rettet 
inn mot økt produktivitet – tiltak som bidrar til at hver enkelt ansatt kan utføre flere 
behandlinger (i planen beskrevet under fanen «ta tiden tilbake»). Etter Ofs syn bør dette 
være en ramme for utforming av de fleste tiltak. De viktigste elementene i tilretteleggingen 
for økt produktivitet vil være tilstrekkelig areal, herunder spesialrom, egnet utforming av 
byggene, tilstrekkelig tilgang til utstyr, tilpassede og gjennomprøvde IKT-verktøy samt en 
hensiktsmessig fordeling av oppgavene mellom de ulike yrkesgruppene. Etter Ofs erfaring 
ligger det et betydelig potensial for økt produktivitet (fra dagens nivå) gitt at egnede tiltak 
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iverksettes. Studier på tvers av landegrensene gir også støtte for en slik vurdering.1 Driften i 
dag er i mange norske sykehus hemmet av mangel på areal, spesialiserte rom og utstyr, 
uegnede IKT-verktøy og en uhensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene.  
 
Ofs erfaring er at dette er hensyn som ikke i tilstrekkelig grad vektlegges ved innretning av 
nye bygg. Nye sykehus utformes i dag arealknappe og med for lav grad av fleksibilitet. Følgen 
er trange bygg som ikke legger til rette for effektive arbeidsprosesser og en hensiktsmessig 
fordeling av arbeidet. At byggene regelmessig blir for små og lite fleksible har sammenheng 
med investeringsregimet og kostnadsbildet. (Men også at nye bygg i hovedsak bygges med 
enerom. Etter det Of kjenner til koster det 50 prosent mer per seng ved oppføring av enerom 
sammenlignet med flersengsrom. Som kjent er også pleiefaktorene høyere ved bruk av 
enerom).  
 
I planen fremkommer det at Helse Sør-Øst planlegger med et betydelig økt investeringsnivå 
de kommende årene. I figur 7 i del 2 fremstilles det at årlig investeringsnivå skal øke – fra 
mellom et historisk nivå på 2 og 4 milliarder – til mer enn 10 milliarder årlig fra 2022. I 
kommende 10 års periode har regionen lagt planer som tilsvarer mer enn 100 milliarder i 
investeringer. Of er bekymret for at disse investeringene i for liten grad vil være rettet mot de 
tiltakene som Of anser som mest effektive og egnede. Det legges opp til betydelige 
investeringer i IKT-løsninger med begrenset eller usikker effekt. Likeledes legges det opp til 
betydelige investeringer i Oslo universitetssykehus som neppe vil bidra til mer effektive 
behandlingsforløp da det legges opp til en lite hensiktsmessig virksomhetsfordeling og for 
små bygg. Det er ikke innarbeidet tilstrekkelige byggeplaner for å ivareta kapasitetsbehovene 
i sykehusområdene utenfor Oslo. Det er derfor grunn til å tro at driften i den kommende 
perioden i økende grad vil preges av kapasitetsproblemer og svak produktivitetsutvikling.  
 
Kostbare, men lite målrettede tiltak kan bidra til store utfordringer for foretaksgruppen. Of vil 
særlig fremheve at planen i liten grad sannsynliggjør driftsforbedringer som vil kunne forsvare 
de betydelige investeringene regionen har lagt planer for. I planen oppgis det at 
helseforetakene i regionen rapporterer om en årlig produktivitetsvekst på en til tre prosent, 
og at foretaksgruppen samlet har overskudd de siste årene. Det er grunn til å merke seg at 
produktivitetsveksten i regionen de siste årene har ligget betydelig høyere enn i øvrige 
sykehus i landet. Det er videre grunn til å merke seg at produktivitetsveksten har tilkommet 
etter at det regionale helseforetaket har tilbakeholdt en betydelig del av tildelingen gitt fra 
Stortinget ved opprettelse av en regional buffer. Of anser det som lite sannsynlig at dette vil 
kunne la seg videreføre framover. De konkrete tiltakene for produktivitetsvekst fra denne 
anstrengte situasjonen er dårlig utviklet i planen. Det anføres formuleringer som «det må 
arbeides mer med effektiv ressursbruk» og «høyt fokus» på effektivisering og omstilling. Etter 
Ofs erfaring er økonomien i sykehusene i regionen allerede hardt presset som følge av at 
tilbakeholdte vekstmidler, og det er usannsynlig at det er rom for effektiviseringstiltak som 
kan forsvare økningen i kapitalkostnader i det omfang det legges opp til i planen.  
 
Of anser at Helse Sør-Øst burde benyttet regional utviklingsplan i større grad til å fremstille 
det overordnede utfordringsbildet tydeligere, og også beskrive de strukturelle hindringene i 

 
1 https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/KittelsenAnthunHuitfeldt2017.pdf 
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dagens investeringsregime - som skaper hindre for å iverksette effektive tiltak gjennom 
fornying av bygningsmassen. Forslag til tiltak burde i mindre grad være basert på 
forhåpninger om effekten av ny teknologi eller hjemmesykehus mv., og i større grad basere 
seg på velprøvde løsninger. I planen er det lagt opp til et særdeles høyt investeringsnivå i den 
kommende perioden, men det er ikke sannsynliggjort driftsforbedringer som vil kunne 
forsvare økningen i kapitalkostnader. Dette er en vesentlig svakhet.  
 
Etter Ofs syn burde også Helse Sør-Øst ta utgangspunkt i at befolkningen neppe vil innfinne 
seg med et forringet helsetilbud til tross for en aldrende befolkning. Regionen burde 
framstille hvilke behov tjenesten vil stå overfor i møtet med flere eldre og hvilke 
investeringsbehov dette vil medføre. Planen skal inngå som underlag for regjeringens arbeid 
med nasjonalt planverk. Det er da viktig at de samlede utfordringene en tydelig og sannferdig 
framstilling.  
 
Avslutningsvis vil Of bemerke at utviklingen av helsetilbudet avhenger av gode fag- og 
forskningsmiljø. I planen er fagmiljø og fagutvikling i liten grad vektlagt. Ved neste korsvei bør 
regionen vurdere om aktuelle strategiske grep for å styrke vektlegging av fag, fagutvikling og 
pasientsikkerhet bør tas inn i planen. Videre anser Of at utfordringene som har kommet frem 
i psykisk spesialisthelsetjeneste med økt behov, kombinert med rekrutteringsvansker og 
spesialister som søker seg vekk fra tjenesten, burde vært gitt plass i planen.  
 
Sak 84/2022   Høring – Nasjonal e-helsestrategi   
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret i Norsk overlegeforening (OF) behandlet saken og vedtok følgende uttalelse:  

Arbeidet med nasjonal e-helsestrategi har pågått siden våren 2021og har involvert over 50 
organisasjoner som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren. Strategien skal 
være samlende og retningsgivende for sektorens prioritering i årene fremover og legger vekt 
på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. 

Hovedpunktene i forslaget til ny nasjonal e-helsestrategi er: 

- Strategiens rolle 

- Visjon, overordnende mål og målgrupper 

- Fem prioriterte strategiske mål med målindikatorer 

- Strategisk styring og oppfølging av strategien 

Direktoratet ønsker særlig tilbakemeldinger på om Overlegeforeningen kan stille seg bak de 
fem strategiske målene– samt tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal 
følges opp. 

Innledning og visjon 

Innledningsvis beskrives det utfordringer, behov og muligheter den digitaliserte 
helsesektoren står overfor og det påpekes at sektoren har en et fragmentert 
beslutningsstruktur, som gjør gjennomføring av tiltak på tvers av aktører krevende. Det 
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nevnes også etableringen av flere nasjonale e-helseløsninger som et godt utgangspunkt for 
digital samhandling. 

Overlegeforeningen ser mulig behov for en mer enhetlig beslutningsstruktur, men vil påpeke 
utfordringer som kan oppstå ved økonomisk forankrede prioriteringer og viktigheten av faglig 
involvering i alle beslutningsledd. 

Visjon for nasjonal e-helsestrategi er «Sammen om helhetlige, trygge og nyskapendetjenester 
som fremmer helse og mestring».  

Dette er store ord som må fylles med innhold. Overlegeforeningen merker seg at ordet 
«helhetlige» skal favne sammenhengende, enklere og mer brukervennlige tjenester for både 
innbyggere og helsepersonell.  

Helsetjenesten må alltid være brukerorientert, men samtidig ta vare på arbeidsmiljøet til 
ansatt helsepersonell. Digitale løsninger står for en økende del av arbeidshverdagen, og det 
er essensielt at disse forenkler (og ikke vanskeliggjøre) arbeidshverdagen.  

Samtidig må man passe på at ikke helsepersonell blir ilagt ekstraoppgaver (som tidligere ble 
utført av støttepersonell) via digitale/automatiserte løsninger. 

Overordnede mål for digitalisering av helse- og omsorgssektoren 
 
Overlegeforeningen er enig i de tre hovedmålene: «Kvalitet og sammenheng i tjenestene», 
«Bærekraftig helse- og omsorgssektor» og «Innovasjonskraft i sektoren». Vi savner dog økt 
fokus på datasikkerhet. Samtidig vil vi påpeke at digitale e-helse-løsninger hver dag håndterer 
betydelige mengder sårbare persondata. (Dette blir senere omtalt under punkt: 
«Forutsetninger for måloppnåelse») 
 
De tre hovedmålene er beskrevet kort. Overlegeforeningen mener det er litt ensidig fokus på 
«produktivitetsøkning». Vi mener at kontinuerlig økning av faglig kvalitet bør prioriteres for å 
fortsatt levere gode helsetjenester. Her kan digitale løsninger være viktige hjelpemidler. 
 
Strategiske mål 
 
Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse 
Mål 2: Enklere arbeidshverdag 
Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring 
Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling 
Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 
 
Her ønsker Overlegeforeningen å kommentere mål 2 som er viktigst for helsepersonell. 
I delmålene som skal oppnås frem mot 2030 skrives det om «økt brukermedvirkning i 
utvikling av nye og eksisterende digitale arbeidsverktøy og helhetlig og mer tilpasset 
brukeropplevelse». Dette synes Overlegeforeningen er for lite konkret og det er noe vanskelig 
å forstå hva direktoratet egentlig mener. En vil trekke frem at utvikling av journalløsninger 
som er lett forståelig spesielt for behandlingsansvarlig helsepersonell bør være 
førsteprioritet. Det bør også kommenteres at man bør tilstrebe nasjonale og ikke regionale 
løsninger i størst mulig grad for å bedre informasjonsutveksling og pasientsikkerhet 
(eksempelvis er Helseplattformen et regionalt prosjekt). 
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Målindikator 2.2 synes å være egnet som øyeblikksbildet, men egner seg lite til å følge med 
måloppnåelsen. De 5 spørsmål som foreslås senere i teksten, er meget generell og egner seg 
ikke å identifisere svakheter i dagens e-helse-løsninger. Her bør det åpnes for fritekst.  
Overlegeforeningen vil foreslå en regelmessig (frivillig) registrering over hvor mye tid 
helsepersonell bruker i direkte pasientrelatert arbeid som en god indikator på hvor effektive 
og tidsbesparende de elektroniske verktøy er som brukes. 
 
Strategisk styring og oppfølging av strategien 
 
Sitat: «For å nå målene vi har satt oss, må strategien være retningsgivende for valgene som 
skal tas fremover. Strategien må tas aktivt i bruk av aktørene, og det er avgjørende at hver 
aktør støtter opp under og bygger videre på den når egne strategier og planer skal revideres 
eller utarbeides.» 
 
Overlegeforeningens overordnede kommentar:  
 
Høringsutkastet inneholder gode ideer, men bærer på flere felt preg av at kulepunktene som 
er foreslått, er lite konkret. Således er nasjonal strategi for e-helse slik som den er forelagt 
her, delvis fremdeles en visjon som trenger konkretisering.  
 
Viktigheten av nasjonale løsninger er nevnt, men man ønsker seg en tydeliggjøring av 
viktigheten med å utvikle felles nasjonale e-helse-løsninger spesialt når det gjelder 
pasientdokumentasjon/journalsystem. Her bør nasjonale myndigheter legge bindende 
føringer for de regionale helseforetak. 
  
Sak 85/2022  Høring – Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for 

rusfeltet.   
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
   

 Styret vedtok å ikke avgi egen uttalelse i saken.  
 

Sak 86/2022   Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter   
e-konsultasjon.   

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok å ikke avgi egen uttalelse i saken.  
 

Sak 87/2022  Høring - Veileder til forskrift til om rekvirering av legemidler  
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok å ikke avgi egen uttalelse i saken.  
 

Sak 88/2022  Høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander – helhetlig 
   pasientforløp  
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken  
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Sak 89/2022  Høring av utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi  
   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 
Styret vedtok å ikke avgi egen uttalelse i saken. 

  
Sak 90/2022  Landsrådsmøte august 2022.  
   Styret vedtok å innkalle til landsrådsmøte 25.8.2022. 
   Styret vedtok å innkalle til et nytt styremøte i slutten av juni 2022.  
  

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

• Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe – evaluering av LIS1.  
Det invitasjon fra Legeforeningen datert 3.6.2022.   
Mathis Heibert, Sykehuset Namsos, er foreslått oppnevnt til denne arbeidsgruppen.   

  

3. Saker til orientering / diskusjon  
 

• Bladet Overlegen – innspill til nr. 3.   
Redaktør Arild Egge deltok i denne saken. 

o Tema for nr. 3 (Finansiering av sykehusbygg) og 4 (Videre- og 
etterutdanning).  
 

• Styrets kvarter  
 

  
  
Referent: Anders Schrøder Amundsen / Edith Stenberg  


