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         Godkjent 7.9.2022. 

 

 

Referat fra styremøte i Of – 11/2022 
 

Tidspunkt:    Onsdag 24. august 2022, kl. 14.00-19.00. 

   Torsdag 25. august 2022 kl. 09.00-11.00.    
    

Sted:   Radisson hotel & conference center (Park Inn), Gardermoen. 

 

Til stede:   Ståle Clementsen (leder), Solveig Nergård (nestleder), Lindy Jarosch-von 
Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Christian Grimsgaard, Frida 
Andræ og Christel Eriksen (deltok 25.8.).  

Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9.  

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Karoline Ramdal og Synne Rahm.  

1. Vedtakssaker 
 

Sak 97/2022  Referat fra styremøte 21. juni 2022.      
   Referatet ble godkjent.  
 
Sak 98/2022  Referat fra styremøte 30. juni 2022.     
   Referatet ble godkjent.   
 
Sak 99/2022       Innkalling til landsrådsmøte torsdag 25. august 2022.   
   Styret gjennomgikk sakslisten og fordeling av oppgaver.  
 
Sak 100/2022  Økonomiske konsekvenser for Of .      

Styret diskuterte de økonomiske konsekvensene for Of ved 
landsrådsmøte utenfor budsjett og vårkurset på Svalbard, og vedtok å  
orientere landsrådet om diskusjonen.    

 
Sak 101/2022  Re-oppnevninger i komiteer og utvalg – etter avtroppende   

leder Geir Arne Sunde. 
Saken utsettes til arbeidsmøtet i Nice.  

      
Sak 102/2022  Tariff-kurset Britannia Hotel, Trondheim, 18-19. oktober 2022.  

Styret diskuterte kurskomiteens forslag til program, tema og 
foredragsholdere.  
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Sak 103/2022  Nordöl – felles web-side.       

Styret vedtok å støtte forslaget om www.nordol.org som navn på felles 
nordisk webside.   

 
Sak 104/2022  Lederutvalget – søknad om økonomiske midler.    

Styret ber lederutvalget komme med et budsjett på et dagsseminar. 
Leder og sekretariatet vil se på hvilke muligheter det er for å innvilge 
søknaden. Styret setter opp saken som vedtakssak på arbeidsmøtet i 
Nice.   

 
Sak 105/2022  Redaksjonskomitéen – Overlegen.       

Styret setter stor pris på at Arne Refsum har sagt seg villig til å 
videreføre engasjementet i redaksjonskomiteen i Overlegen.  
Styret vedtok å forlenge Refsums verv i redaksjonskomitéen til å gjelde 
for alle utgivelsene av Overlegen i 2022.  

 
Sak 106/2022  Rammeplan for styrets arbeidsmøte 7-10. september 2022.   
   Styret tok saken til orientering.  
 
Sak 107/2022  Regnskapsrapport 2. halvår 2022 for Of.     
   Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  

2. Høringssaker 
 
Sak 108/2022 Høring – Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og 

samhandlingsplan.  
 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Of vurderer at norsk helsetjeneste i hovedsak er velfungerende og velutviklet sammenholdt 
med tjenestene i de fleste andre land. Innenfor de fleste utfallsmål har våre helsetjenester 
prestert godt. For å lykkes godt med nye overordnede planer for utvikling av helsetjenesten, 
er det avgjørende å kjenne historien vår; hva er de viktigste forklaringene på at vi har lykkes 
med å utvikle et godt tjenestetilbud? Of anser at nye tiltak bør utformes basert på en 
erkjennelse av hva vi har fått godt til, og hvorfor dette har latt seg gjennomføre.  
 
Det samlede tjenestetilbudet i helsetjenesten har mange likhetstrekk med levende 
organismer; hver enkelt celle må ha livsbetingelser, ikke utsettes for skadelig stress, må 
samhandle med øvrige celler mv. Helsetjenester, både innad i organisasjoner og på tvers av 
organisasjoner og tjenestenivå, forutsetter stor grad av samspill. Tiltak som forårsaker skade i 
ett ledd, kan medfører ubalanse i hele kjeden. Som øvrige organismer er helsetjenesten både 
robust og sårbar samtidig. Ved forslag til endringer eller omorganiseringer bør hensynet til å 
«aldri skade» vektes høyt.  
 
Of vil trekke frem enkelte betingelser som anses å være av særlig betydning at vi har lyktes 
godt med oppbyggingen av helsetjenesten i Norge 

http://www.nordol.org/
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- at faglige hensyn har vært tungt vektlagt ved utforming av tjenestene 
- en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal 

helsetjeneste, fastleger, helsesykepleiere, avtalespesialister og ideelle tilbud 
- fastlegeordningen 
- høy grad av engasjement og dedikasjon blant ansatte i tjenestene 
- bred oppslutning i befolkningen om et offentlig tjenestetilbud 
- tradisjon for jevnbyrdighet mellom ansatte og mellom pasient og behandler 
- norsk arbeidslivstradisjon med høy grad av medbestemmelse 
- høy tillit i befolkningen til offentlige myndigheter og tjenester 

 
Of vurderer at erkjennelse, understøttelse og videreføring av disse betingelsene vil være 
avgjørende for en fortsatt god utvikling av helsetilbudet i Norge. Dette er betingelser som 
en bør tilstrebe å styrke i framtidige planer for tjenestene våre. Det er av særlig viktighet å 
fremme tiltak som kan styrke fastlegeordningen, og at en ikke svekker 
avtalespesialistordningen – som i hovedtrekk har fungert meget godt. Of anser også at det 
raskt bør iverksettes målrettede tiltak for å bedre rekrutteringen av spesialister innen 
psykisk helsevern.  
 
Etter Ofs syn er det flere utviklingstrekk som nå utfordrer tjenestetilbudet, hvorav noen 
sentrale nevnes: 
 

- behovsvekst grunnet demografiendringene med flere multisyke eldre 
- fallende produktivitet blant behandlere 
- høy turnover av ansatte og sviktende motivasjon og dedikasjon, særlig innen psykisk 

helsevern 
- sviktende trivsel og sviktende rekruttering, særlig til fastlegeordningen 
- økte muligheter og kostnader til avanserte behandlingstiltak 
- at offentlige helsetjenestene ikke oppfyller forventningene i befolkningen 
- lavere oppslutning om offentlige tjenestetilbud  

 
Etter Ofs vurdering finnes det ingen enkle løsninger på disse problemstillingene. Of anser 
det som avgjørende at en innretter den offentlige helsetjenesten med kvalitet og omfang 
som i hovedtrekk er i tråd med befolkningens forventninger til tjenestene. Det følger av 
dette at tjenestene må sikres en finansiering som muliggjør en slik målsetning. Eldrebølgen 
vil medføre betydelig økt behov for tjenester, og skal målsetningen nås om at den 
offentlige helsetjenesten stadig skal være bærebjelken i landets helsetjenestetilbud vil 
dette medføre krav til styrket finansiering. Etter det Of kjenner til, er det bred støtte i 
befolkningen for en skattefinansiert offentlig helsetjeneste, også om dette innebærer økte 
skattesatser.  
 
Of vil særskilt advare mot at en i planen foreslår bred innføring av uprøvde tiltak – og 
presenterer disse som løsninger på utfordringsbildet. Løsninger som framstilles som for gode 
til å være sanne er gjerne det. En rekke tiltak fremstilles å skulle gi betydelig effekt uten at 
dette er underbygget eller på annen måte sannsynliggjort. Blant løsningsforslagene Of vil 
anmode om at behandles med en kritisk grunninnstilling er 

- digitalisering av tjenestene 
- standardisering av tjenestene 
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- overføring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (integrerte tjenester) 
- hjemmesykehus 
- oppsøkende team 

Blant disse løsningene finnes tiltak som kan bidra til enklere, bedre og mer sømløs oppfølging 
for pasientene, men som i liten grad løser grunnproblemet med økt behov og sviktende 
rekruttering.  
 
Of vil også fremheve at en rekke omorganiserings- og endringstiltak i seg selv har 
skadepotensiale som kan utgjøre en betydelig utfordring for helsetjenesten, herunder 

- valg av løsninger som er ikke-utprøvde, malplasserte eller direkte feilslåtte 
o sammenslåing til (for) store enheter 
o innføring av overflødige eller tungdrevne IKT-løsninger 
o oppføring av bygg som er for trange 
o avhending av areal som er nødvendig i drift og bidra til fleksibilitet 
o uhensiktsmessig forslag til ny arbeidsdeling; eksempelvis sykepleiere for å 

erstatte legevakts- eller fastleger 
 

Også organisatoriske forhold kan være direkte skadelige for etablering og utvikling av gode 
tjenestetilbud. Of vil her trekke frem 

- overdrevne krav til effektivisering 
- overdreven vektlegging av økonomi på bekostning av fag 
- innføring av fremmedgjørende og kynisk arbeidslivspolitikk, herunder «hard HR». 
- svekkelse av norsk arbeidslivstradisjon gjennom aggressiv arbeidslivspolitikk,  
- utelatelse av organisasjoner og ansatte fra beslutningsprosesser 
- manglende stedlig ledelse 

 
Of vil altså understreke at en rekke tiltak kan være direkte skadelige for utviklingen av 
helsetilbudet, enten i seg selv, eller ved at betingelsene for utvikling av gode helsetjenester 
svekkes. Vår erfaring med tiltak opplistet over er tvert imot såpass negativ at vi vil anmode 
regjeringen om å utvise varsomhet ved tilrådninger og endringsforslag som – enten direkte 
eller indirekte – kan gi slike effekter. 
 
Det følger av disse vurderingene at Of ikke har forslag til noen enkle løsninger for å løse 
utfordringsbildet. Hvilke tiltak anser Of da som egnede? Etter Ofs syn er økt produktivitet og 
økt effektivitet de viktigste hensynene som må ivaretas. Videre må organiseringen av 
tjenestene bidra til at ansatte motiveres, engasjeres, og opplever eierskap og trivsel. Of vil 
også anmode om at en i planen fremmer forslag til en ny finansieringsordning for større 
investeringer.   
 

Økt produktivitet 
Gitt betydelig økning i behov og rekrutteringsutfordringer i de kommende årene, vurderer Of 
at ny organisering og endringstiltak i helsetjenesten bør være erfaringsbaserte og solid faglig 
fundert. Økt produktivitet bør være den viktigste rettesnoren og målsetningen. Of viser til 
tilrådningene Legeforeningen gav i rapporten Smarte investeringer for en usikker framtid 
(2019) 1 

 
1 https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/rapporter/smarte-investeringer-for-en-usikker-framtid-framskrivningsrapport-2019/
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Ofs erfaring er at en rekke tiltak de senere år har vært svakt underbygget og at hensynet til 
økt produktivitet har vært for lavt vektlagt. Optimalisering av sykehus basert på 
arealeffektivitet er et egnet eksempel. Løsninger som optimaliseres for å være arealeffektive 
vil regelmessig være lite personell-effektive, og derfor utløse krav til økt bemanningsfaktor. 
 
Tilsvarende vurderinger gjelder også på IKT-feltet. En rekke IKT-løsninger bidrar til bedre og 
mere effektiv pasientbehandling. Men mange av de store satsningene innen IKT-feltet de 
senere årene, som nye journalløsninger eller kurveløsninger, er i for liten grad innrettet for å 
være effektive verktøy for sluttbruker. Også for nye IKT-løsninger er altså Of opptatt av at 
løsningene må være utprøvde og at hensynet til effektivitet i bruk må vektlegges høyt.  
 
Også når det gjelder en hensiktsmessig arbeidsdeling erfarer Of utviklingstrekk som truer eller 
svekker helsetjenesten. Nye tiltak – som i varierende grad er bidrar til økt produktivitet – blir 
introdusert under forutsetning om nedbemanning. Når støttepersonalet sies opp blir effekten 
for øvrige arbeidstakere regelmessig økt arbeidsbyrde (og lavere produktivitet). Of anser at 
det er et betydelig potensial for høyere produktivitet i behandlerleddet, gitt en bedre 
organisering, arbeidsdeling og understøttelse av behandlerne, men erfarer at utviklingen de 
senere årene har gått i gal retning. Endret arbeidsdeling bør ta utgangspunkt i den spesifikke 
kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaven på en effektiv og forsvarlig 
måte. En rekke oppgaver som i dag ivaretas av leger kan utføres av andre, men dette 
forutsetter at dette ikke er komplekse oppgaver som stiller krav til legefaglig kompetanse. 
Avgrensede og veldefinerte oppgaver i avklarte pasientforløp er oppgaver som er egnet for ny 
arbeidsdeling. Kompliserte eller sammensatte oppgaver i uavklarte pasientforløp, som 
legevaktsoppgaver, er særlig uegnede.  
 

Økt effektivitet 
Of forstår i denne sammenheng effektivitet som helseeffekt av utrednings- og 
behandlingstiltak. Of anser at norsk helsetjeneste i hovedsak er effektiv. Dette utelukker 
imidlertid ikke at en rekke utrednings- og behandlingstiltak ikke er tilstrekkelig effektive. Et 
eksempel kan være tidlig ultralyd i svangerskapet. Det går med betydelige ressurser til disse 
undersøkelsene – som neppe gir betydelig helsegevinst. Aktivitetsbasert finansiering kan 
bidra til overforbruk og feil bruk av utrednings- og behandlingstiltak. Variasjonen som er 
påvist i arbeidet med helseatlas understøtter en slik vurdering. Of anser at det kan ligge 
betydelig gevinster ved i større grad å ettergå effekten av tiltak, og at tjenestene opptrer i 
tråd med etablerte faglige retningslinjer. Etter Ofs syn har oppmerksomheten i for stor grad 
vært rettet mot produksjon, og i for liten grad rettet mot om tjenestene gir helsegevinst. I 
faglige diskusjoner er dette temaet langt fremme i de fleste diskusjoner, men det er mindre 
oppmerksomhet i styringslinjen om disse problemstillingene. Of anser at egnede tiltak kan 
være å etablere ordninger for fagrevisjon (audit) som kan besøke helseinstitusjonene og 
behandlere, og gjøre en vurdering av om i hvilken grad tilbudet ivaretar hensynet til effektive 
tjenester. 
 

 

mener/rapporter/smarte-investeringer-for-en-usikker-framtid-framskrivningsrapport-2019/ 

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/rapporter/smarte-investeringer-for-en-usikker-framtid-framskrivningsrapport-2019/
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Trivsel, rekruttering og bibehold av ansatte 
Norsk helsetjeneste har tradisjonelt sett vært kjennetegnet av gode arbeidsforhold, 
engasjerte medarbeidere og høy grad av medbestemmelse. Of erfarer imidlertid at dette er i 
endring. En rekke forhold kan ha innvirkning på trivsel og engasjement. Of vil særlig peke på 
endringene i virksomhetsstyring som har skjedd senere år, delvis influert av internasjonale 
trender. Of erfarer at den nordiske modellen med sterk grad av involvering og 
medbestemmelse undermineres av nye tilnærminger til styring, ledelse og endret 
personalpolitikk. Etter Ofs syn er dette en viktig forklaring på manglende trivsel, sviktende 
engasjement og endelig rekrutteringsutfordringer og manglende produktivitetsvekst i 
sektoren.  
 
Of har i samarbeid med Magnussen, Rasmussen mfl gjennomført undersøkelse av legers 
oppfatning av hva foretaksledelsene vektlegger.2 Det framkommer at legene oppfatter at 
ledelsen i økende grad er opptatt av økonomi og juridiske forhold. Of oppfatter at verdisynet 
ledelsen kommuniserer i størst mulig grad bør reflektere sektorens målsetning og i størst 
mulig grad bør være motiverende for de ansatte. For sterk vektlegging av økonomiske forhold 
bidrar i liten grad til god økonomi, og kan virke direkte demotiverende på arbeidstakerne. Of 
oppfatter at faglige hensyn gradvis har blitt tillagt mindre vekt, og at dette kan bidra til 
sviktende motivasjon og svekke rekrutteringen til sektoren. Of vil anmode regjeringen om å 
vurdere tiltak som kan styrke faglige hensyn i sektoren. Forslag som kan være aktuelle er 
fagrevisjoner (som foreslått over), eller utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i styrene.  
 

Finansiering av bygg og utstyr 
Ved innføringen av foretaksreformen ble sykehussektoren underlagt regnskapsloven. De 
senere årene har beregnet behovsvekst i sektoren blitt finansiert, men kun med 80 prosent 
av beregnet kostnad. I tillegg gjøres det delvis fratrekk for ABE-reformen. Sykehusene har 
også blitt gitt en rekke tilleggsoppgaver uten full finansiering. Det stilles videre en rekke krav 
til standardheving og digitalisering i tjenestene som er kostbare. Effektene av dette 
bevilgningsregimet og pålagte oppgaver har vært en tyning av sykehusenes økonomi. 
Økonomiske og personellmessige bufre har gradvis blitt uttømt. 
 
Når sykehusenes økonomi har blitt presset over mange år, kommer det tydelig fram at 
dagens finansieringsordninger for investeringer ikke er godt tilpasset sektorens behov. Større 
investeringer – som nye bygg – medfører økte kostnader som overskyter gevinstene 
investeringen medfører. Innenfor store deler av sykehusenes virksomhet vil det ikke ligge 
store gevinster i nye bygg. Effekten av dagens regime blir da – regelmessig – at nye sykehus 
både blir for små og for dyre. Svekket produktivitet og økonomi blir endepunktet. Utveien blir 
gjerne et svekket tjenestetilbud. Of vil anmode om at regjeringen gjennomgår og vurderer om 
dagens finansieringsregime i sektoren er hensiktsmessig. Of mener kravene som følger av 
regnskapslovens bestemmelser ikke er godt tilpasset sektoren. Of vil anmode om at en 
vurderer ordninger hvor hele eller deler av investeringsmidlene gis som bevilgning.  
 

 
2 https://www.legeforeningen.no/contentassets/98ea07c4bf3f4948acd560e33e75ba3f/mellom-

politikk-og-administrasjon.pdf 

 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/98ea07c4bf3f4948acd560e33e75ba3f/mellom-politikk-og-administrasjon.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/98ea07c4bf3f4948acd560e33e75ba3f/mellom-politikk-og-administrasjon.pdf
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Avslutning 
Oppsummert anser Of at økt produktivitet bør være den viktigste målsetningen når en 
innretter nye tiltak. Økt produktivitet nås gjennom å styrke arbeidsbetingelsene for 
behandlerne som møter og behandler pasientene. Virkemidlene er velkjente: egnet 
dimensjonering, egnede lokaler, egnede verktøy samt egnet sammensetning og arbeidsdeling 
mellom ansatte. Ledelsens verdisyn bør reflektere sektorens oppgaver og i større grad 
samstemme med de forhold som bidrar til motiverte ansatte.  
 
Of er skeptisk til en rekke løsningsforslag som presenteres som enkle løsninger på de 
betydelige utfordringene sektoren står overfor. Overdreven tro på effekten av digitale 
løsninger og styrket samhandling er de meste fremtredende. Of understreker også at bruk av 
feil virkemidler kan være direkte skadelige for det samlede helsetilbudet, herunder 
sammenslåing til store (og mindre effektive) enheter, svekkelse av stedlig ledelse og 
uhensiktsmessig arbeidsdeling.  
 
Of anser at det haster med solide tiltak som styrker fastlegeordningen. Uten en 
velfungerende fastlegeordning vil helsetjenesten være dårlig rustet i møtet med de økte 
behovene tjenestene vil møte de nærmeste årene.  
       
Sak 109/2022 Høring- Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven 

mv for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår 
– gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152.     

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Styret er positiv til lovforslagets formål om å styrke arbeidstakers rettigheter og bidra til et 
mer forutsigbart arbeidsliv.  
 
Styret støtter forslagene til endringer, slik de er oppsummert i punkt 1.3. Styret viser blant 
annet til endringene knyttet til frist for og innhold i skriftlig arbeidsavtale, prøvetid og varsel 
om det enkelte tidspunkt for arbeid.  
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt 
uttalelse om – i perioden etter forrige styremøte. 
 
 

- Høring om forslag til lov om informasjonstilgang mm for Ekstremismekommisjonen. 
Styret vedtok følgende uttalelse:  
Of mener at et så vidt og generelt unntak fra taushetsplikt er for omfattende. Et slikt 
unntak vil utfordre befolkningens tillit til at pasientopplysninger behandles 
konfidensielt. Mennesker som står i fare for radikalisering må sikres tilgang til 
somatisk og psykisk helsehjelp uten risiko for at opplysninger som deles flyter til andre 
etater. Alternativt vil mennesker i denne utsatt situasjonen kvie seg for å benytte 
helsehjelp, hvilket i verste fall kan medføre verre konsekvenser, nettopp ved at 
personen ikke får den helsehjelpen personen trenger. 
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- Høring – strategi for intensivmedisin i Helse Nord.  

Styret vedtok følgende uttalelse:  
Of forstår ut ifra høringen at det er gjort et grundig og bredt arbeid med å utarbeide 
strategiplanen for intensivmedisin for Helse Nord RHF ved at fagmiljøene er tatt med i 
prosessen.  
 
Of synes og det er viktig at Helse Nord RHF selv påpeker og beskriver hva 
hovedutfordringene i RHFet er per i dag og forslag på hvordan utfordringene kan 
møtes, spesielt med tanke på mangel på intensivsykepleiere og at det kan bli 
rekrutteringsutfordringer på anestesileger grunnet etablerte helikopterbaser. 
Of synes det er viktig at strategiplanen spesielt beskriver hvordan samiske pasienter 
og pårørende skal behandles og ivaretas i en slik sårbar situasjon. 
 
Of støtter Helse Nord RHF strategi for intensivmedisin 2022-2025. 

 

- Høring – Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring fra overgrepsmottak. 
Of avgir ingen uttalelse i saken. 
 

3. Saker til orientering / diskusjon 
 

• Runde rundt bordet, kort rapportering fra styremedlemmene om aktuelle saker. 

• Ofs sekretariat – Anders Schrøder Amundsen har gått ut og  

Synne Rahm er inne i Ofs sekretariat fra august.  

• Arendalsuka 2022 

• Vårkurset Svalbard 2023 

• Vedtektsendringer 

• Overlegen 3-4/2022 

• Arbeidsgruppen for medlemsbladet Overlegen 

• Styrets/sekretariatets tilbakemelding 

• Styrets halvtime 

 

 

Referent: Edith Stenberg / Karoline Ramdal / Synne Rahm  


