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        Godkjent 30.8.2017. 

  

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. juni 

2017 fra kl. 10.00-17.00, Legenes Hus, Oslo.  

 
Til stede:  Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid J. Thune, Janne K. Bethuelsen,  

Kjetil A.H. Karlsen, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen og Albert 

Bolstad.  

 

Fra sekretariatet: Jan Eikeland, Jørgen Hiim Stålhane og Edith Stenberg. 

 

Forfall:  Redaktør Arild Egge.  

 

Sak 260/16-17  Referat fra styremøte 29. mai 2017.  

 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 261/16-17  Referat fra landsrådsmøte 29. og 30. mai 2017.  

 

Referat ble godkjent. 

 

Sak 262/16-17  Of-informasjon. 

 

Styret fikk Overlegen 2-2017 ferdig trykket til gjennomsyn. 

 

Styret diskuterte forskjellige innspill til tema for nr. 3 – todelt helsevesen.  

 

Sak 263/16-17  Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. 

 

Styret / sekretariat oppdaterte hverandre på status. 

 

Jon Helle har deltatt på medlemsmøter i Levanger, Namsos og i Førde. 

 

Aust-Agder legeforening v/ Egil Hagen arrangerer debattmøte under Arendalsuka i august.  

 

Sak 264/16-17  Orienteringssak – aktuelt fra sentralstyret / høringssaker.  

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte på aktuelle saker fra sentralstyret.  

 

Sak 265/16-17  Aktuelle mediasaker. 

 

Styret diskuterte aktuelle mediesaker. 

 

Sak 266/16-17  Status forhandlingssituasjonen. 

 

Mellomoppgjøret i Spekterområdet er sluttført med enighet mellom partene. 

Lokale oppgjør i Virkeområdet er også ferdig. På Diakonhjemmets sykehus har man i årets 

forhandlinger fått inn bl.a. vaktfritak for gravide leger. 
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Arbeidsrettssaken etter Rikslønnsnemndas kjennelse i etterkant av streiken i Spekter-området, 

er berammet til uke 40. 

 

Legeforeningen og Spekter har startet et arbeid for å utarbeide en felles veileder for 

overlegepermisjon. 

 

4.- 5. september arrangeres et felles "kick-off-seminar" med Of-styret og Ylf-styret mtp 2018-

oppgjøret  

 

Styret diskuterte hvem som skal sitte i, samt være leder for konfliktberedskapsutvalget. 

 

Hovedavtalerevisjon. 

Hovedavtalen sies opp med virkning fra 31.12.2017.  

Jon Helle har bedt Hanne Gillebo-Blom skrive et notat til styret med innspill til hva som bør 

endres i Hovedavtalen.  

De felles RHF-eide selskapene er et av temaene.  

 

Sak 267/16-17  Strategi 2018.  

 

Det forelå mail datert 15.6.2017 fra Dnlf med forespørsel om oppnevning av medlemmer til 

forskjellige grupper.  

 

Styret foreslo følgende oppnevninger: 

Gruppe som skal forberede spørreundersøkelse om arbeidstid – Christian Grimsgaard. 

Gruppe som skal vurdere nye arbeidstidsbestemmelser og lønnssystem – Kjetil A.H. Karlsen 

og Anne-Karin Rime. 

Gruppe avtalt i A2 om å vurdere konsekvensene av endring fra turnuslege til LIS1 – Ulla Dorte 

Mathisen. 

 

Sak 268/16-17  Status lederutvalg / miniseminar. 

 

Det forelå quest-back-evaluering av seminaret 8.6.2017. Evalueringen viste at deltakerne var 

svært fornøyde. 

 

Styret ble oppdatert på status av høstens planer. 

Det har kommet inn innspill til noen temaer. 

Det er avtalt med en foreleser til et av høstens seminarer, men ingen dato er bestemt ennå. 

Sekretariatet purrer utvalget på alternative dato.  

 

Sak 269/16-17  Foretaksmodellen – veien videre – landsstyresak. 

 

Jon Helle og Christian Grimsgaard oppdaterte med status i saken. 

 

Sak 270/16-17  Legespesialisten – hva kan denne gjøre? 

 

Jfr. tidligere diskusjoner. 

Styret diskuterte denne saken igjen.  

Anne-Karin Rime og Jørgen Hiim Stålhane lager et skriftlig notat til diskusjon på arbeidsmøtet 

i august.  
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Sak 271/16-17  Valg 2017.  

 

Styret evaluerte prosessen og valgene i Ålesund 2017.  

 

Sak 272/16-17  Landsrådsmøte / Dnlfs landsstyremøte i Ålesund.  

 

Styret evaluerte Ofs egne arrangementer, samt selve landsstyremøtet.  

Landsrådet hadde mange møter for diskusjoner underveis med veldig godt oppmøte.   

 

Styret diskuterte om landsstyremøtene i årene med Stortings-valg bør flyttes til Oslo for bedre 

å sikre deltakelse fra de mest sentrale helsepolitikerne i den helsepolitiske debatten.  

 

Ofs styre må vurdere om det skal brukes Whatsapp til neste møte for å informere om hurtig 

innkalling til møter. 

 

Sak 273/16-17  Samling av Ofs foretakstillitsvalgte høsten 2017. 

 

Jfr. diskusjon på landsrådsmøtet i Ålesund. 

 

Ylf samler alle sine FTV i Praha i 4 dager.  

 

Of vedtok å samle Ofs foretakstillitsvalgte samt de i Landsrådet som ikke er 

foretakstillitsvalgte, til et møte i løpet av høsten. 

 

Forslag til dato tirsdag 7. november – Thon Hotel Opera eller Gardermoen, kl. 10-16.00.  

 

Sak 274/16-17  Innspill til fokusområder for ny styreperiode. 

 

Styret diskuterte saken. 

Saken diskuteres videre på arbeidsmøtet i august. 

 

Sak 275/16-17  Lederstipend – evt. endring av kriterier.  

 

En lege har søkt om lederstipend fra både Ylf og Of  til den samme utdanningen. Ylf har tildelt 

kr. 30.000,- og det er nå søkt om kr. 40.000,- fra Of til videre gjennomføring av 

lederutdanningen.  

 

Det er søkt om midler for deler av moduler som var gjennomført før personen ble medlem i Of.  

Spørsmålet er om Of dekker søknaden fullt ut eller om Of støtter kun den delen som er tatt 

etter at legen ble Of-medlem.  

 

Styret vedtok at Ofs lederstipend er en engangsstønad uavhengig av utdanningens varighet. 

Tilsvarende bestemmelse gjelder for Ylfs lederstipend. Etter det styret kjenner til har vi ikke 

tidligere tildelt et medlem stipend fra begge yrkesforeninger til samme utdanning. Etter styrets 

syn bør stipendene også samlet vurderes som engangsstønad knyttet til det enkelte 

utdanningsforløp. Styret anser derfor at tidligere mottatt stipend fra annen yrkesforening for 

den aktuelle utdanningen avskjærer medlemmet fra å få et fullt stipend fra Of for det samme 

utdanningsforløpet.  
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Styret anser det som rimelig at medlemmet får støtte tilsvarende det høyeste beløpet i de to 

stipendordningene, og det ble derfor vedtatt å tilstå stipend fra Of med kr. 10 000,-, tilsvarende 

differansen i de to stipendordningene. Styret forutsetter at stipendet skal dekke utgifter som har 

påløpt i tiden etter at vedkommende ble medlem i Overlegeforeningen (1.3.2017).  

 

Sak 276-16-17  Ofs lederutvalg. 

   

Styret diskuterte formalisering av lederutvalget. 

Gruppen som har jobbet med miniseminarene har vært Turid Thune, Siri Tau Ursin og Vivvi 

Bjørnø, men de har hatt en uklar formell status.  

 

Styret diskuterte sammensetning av lederutvalget for ny periode, men vedtok å utsette saken til 

nytt styre tiltrer på arbeidsmøtet.  

 

Sak 277/16-17  Høring – Endringer av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 6.6.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of oppfatter at siktemålet med endringsforslagene er å harmonisere regelverket med 

Prioriteringsmeldingen og Legemiddelmeldingen. Etter Ofs syn kan en slik samordning være 

hensiktsmessig, men Of stiller seg likevel kritisk til deler av fremlegget.  

  

Of oppfatter at flere av endringene vil innebære en innskjerping av dagens praksis til ugunst 

for pasienter med behov for legemidler som omfattes av ordningene. Dette fremkommer 

tydelig i saksfremleggets beskrivelse av Legemiddelverkets gjennomgang av 21 medikamenter 

som anvendes ved særlig sjeldne lidelser og refunderes etter blåreseptforskriften § 3 første ledd 

bokstav b. Legemiddelverkets vurdering avdekker at kun ett eller to av 21 medikamenter vil 

tilfredsstille kriteriene som legges til grunn. Of vil bemerke at den foreslåtte innretningen vil 

medføre et dårligere tilbud til mange pasienter med sjeldne lidelser.  

  

Blant forslagene som Of vurderer at vil kunne svekke tilbudet til pasientene kan nevnes;  

  

 avvikling av adgangen til å søke forhåndsgodkjent refusjon uten forutgående 

metodevurdering  

 

 heving av grensen for hva som kan godtas som tilstrekkelig effektdokumentasjon          

 

 avvikling av enmånedsregelen, (som fungerer som en midlertidig stønadsordning for 

kostbare legemidler forskrevet av sykehuslege) 

 

 kasuistikker foreslås ikke lengre å kunne legges til grunn ved søknad om refusjon i 

særlig små pasientpopulasjoner 

  

Of vurderer at forslagene vil forsinke og innskrenke bruken av en del medikamenter som 

brukes i særlig utvalgte tilfeller, enten fordi tilstanden er sjelden, eller fordi behandlingen 

institueres som ledd i terapier hvor øvrige tiltak av ulike årsaker ikke er aktuelle. Det foreslås 

en tidsfrist i Legemiddelverkets metodevurdering på 180 dager, men presiseres at denne kan 

tilsidesettes ved behov for utfyllende dokumentasjon. Ordningen vil kunne trenere tilgangen til 
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viktige medikamenter.  Ordningene vil videre innskrenke klinikerens anledning til å utøve 

skjønn i særlige tilfeller hvor dette kan være den mest egnede tilnærming. Særlig i små 

pasientpopulasjoner er det ofte ikke mulig å fremskaffe dokumentasjon utover kasuistikker, og 

kravet om bedre dokumentasjon kan være vanskelig eller umulig å nå.  

  

I fremlegget foreslås det videre å endre på godkjenningsordningene ved at ansvaret for 

vurdering og finansiering av flere tiltak overføres til foretakenes beslutningsforum. 

Blåreseptnemnda foreslås avviklet, og erstattet av kliniske eksperter som skal rekrutteres via 

foretakene. Videre foreslås det å heve ”fullmaktgrensen” fra 25 til 100 millioner. Of vurderer 

at endringsforslagene er godt begrunnet, men har likevel innvendinger.  

  

Etter Ofs vurdering har utviklingen de senere årene gått i retning av en maktkonsentrasjon i 

den sentrale helseforvaltningen (herunder de regionale helseforetakene). Of anser at dagens 

organisering i liten grad er underlagt gode kontrollmekanismer, og at viktige avgjørelser fattes 

i lukkede rom og uten tilstrekkelig grad av involvering av berørte instanser eller våre 

folkevalgte. Å øke fullmaktgrensen til 100 millioner vil medføre at de aller fleste avgjørelser 

om nye tiltak unndras politisk behandling. Of anser dette som lite hensiktsmessig. 

  

Etter Ofs vurdering er erfaringene med Beslutningsforums saksbehandling illustrerende; 

avgjørelsene fattes uten åpenhet og med varierende involvering. Organet har vært gjenstand for 

kritikk fra ulike hold, blant annet for å forsinke tilgjengeligheten til nye behandlingsformer, og 

det har vært reist spørsmål om avgjørelsene er truffet på et korrekt grunnlag. Etter Ofs syn har 

selve innretningen svakheter ved at det ikke er etablert kontrollmekanismer, og videre ved at 

det kan reises innvendinger om at tiltak som burde vært prioritert ikke når frem i vurderingen 

grunnet andre mindre tungtveiende hensyn hos beslutningstagerne. En kan her trekke frem 

ønsket om ulike bygningstiltak eller etablering av avanserte og mer prestisjefylte tiltak som 

protonsentre. Of mener det bør gjøres en bred gjennomgang av erfaringene med 

Beslutningsforum, og vil ikke gå inn for at organet tilføres nye oppgaver før en slik 

gjennomgang er gjennomført.  

  

Of vil heller ikke støtte en avvikling av blåreseptnemnda til fordel for et nettverk av eksperter 

rekruttert fra foretakene. Of anser at mekanismen for rekruttering vil kunne gi et skjevt utvalg, 

eller bidra til et avhengighetsforhold mellom ekspertene som velges ut og de regionale 

foretakene. Ekspertenes uhildethet vil da kunne trekkes i tvil. Of vil i denne sammenheng 

påpeke at blåreseptnemnda ble etablert fordi det ble reist innsigelser og tvil rundt avgjørelser 

fattet av Legemiddelverket. Of anser at de samme forhold stadig gjør seg gjeldende.   

  

I fremlegget drøftes vekting av de ulike kriteriene og alternativkostnad. Det anføres under 

7.3.4 at ”Det skal legges til grunn et anslag på alternativkostnad på 275 000 kroner per gode 

leveår i beslutninger på gruppenivå”. Senere i samme avsnitt anføres det at ” Stortinget har 

sluttet seg til at verken Storting eller departement skal fastsette eksplisitte kostnadsgrenser for 

innføring av metoder og legemidler i helsetjenesten.” 

 

Etter Ofs syn står utsagnene i strid med hverandre. Det fremstår uklart hvordan dette skal 

forstås. Etter det Of kjenner til ble kostnadsgrensen på 275 000 per gode leveår først fremmet i 

Norheim-utvalgets rapport. Forslaget ble videreført uten nærmere vurdering i Magnussen-

rapporten, men det ble samtidig anmerket av dette utvalget at grensen burde vurderes nærmere. 

Etter det Of kjenner til er det imidlertid ikke gjennomført en slik vurdering. Grensen stammer 

fra et arbeid som ble gjort i det engelske helsevesenet, og etter Ofs syn er ikke tiltaksgrensen 

godt nok utredet. Hvis alternativkostnaden i Norge overgår denne grensen vil etablering av en 
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slik grenseverdi på sikt medføre en nedprioritering av helsetjenester. Etter det Of kjenner til 

valgte Stortinget ikke å legge grensen til grunn i sin behandling, men det fremstår nå som om 

denne likevel er etablert.  

  
Oppsummering: Of reiser kritiske innvendinger til flere av de foreslåtte tiltakene. Of anser at 

tiltakene vil kunne føre til en begrensning av behandlingstilbudet i forhold til dagens nivå, at 

nødvendige tiltak vil kunne forsinkes, at beslutningsstrukturen kan bidra til en økt 

maktkonsentrasjon, og at behovet for effektive kontrolltiltak ikke er ivaretatt. 

  

Of anser at forslagene vil kunne bidra til å avskjære våre folkevalgte fra involvering i 

avgjørelsen, og at legitimiteten i ordningen, og til tjenestene, vil kunne svekkes over tid. Of er 

bekymret for at dette vil bidra til et press i retning av et todelt helsevesen. Of anser at 

fremstillingen av alternativkostnad er uklar, og ønsker en klargjøring av hvilke tiltaksgrenser 

som departementet forutsetter at skal legges til grunn.  

 

Sak 278/16-17 Høring – søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk 

hodepineselskap. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 10.5.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of mener Norsk hodepineselskap oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for 

å bli godkjent som spesialforening, og har dermed ingen innsigelser. 

 

Sak 279/16-17  Høring – Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og  

høyere utdanning. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 12.6.2017.  

 

Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning er eit omfattande dokument som omhandlar 

ei rekkje satsingsområde for forsking og høgare utdanning.  Styret i Of sit ikkje inne med nok 

kunnskap til å kunne uttale seg om korleis planen fungerer for dei ulike satsingsområda. 

 

Of vil gjerne knyte nokre kommentarar til kapittel 5 punkt 4: «»Et kunnskapssystem for bedre 

helse og omsorg.  

 

Under dette punktet er det m.a. kommentert at:  

 
«Norge hevder seg godt i klinisk forskning, men det er likevel områder med store kunnskapsgap. 

Vi mangler kunnskap som kan bidra til bedre forebygging og behandling både av store 

folkesykdommer som demens og muskel- og skjelettlidelser og mer sjeldne sykdommer som 

kronisk utmattelsessyndrom (også kalt ME). Ikke minst er det stort kunnskapsbehov i de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene.» 

 

«Det stilles økende krav til å utvikle, utprøve og dokumentere effekter av tiltak gjennom kliniske 

studier, implementerings- og effektforskning. Dette krever forskningsinfrastruktur som kliniske 

utprøvingsenheter og medisinske kvalitetsregistre. Den faglige, medisinske og teknologiske 

utviklingen krever en bredere forståelse av sykdomsutvikling og utvikling av nye, effektive og 

mer persontilpassede og skånsomme behandlingsmetoder og diagnostikk.» 
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For å kunne nå måla som er nemnde over, er det viktig å rekruttere kandidatar med den høgaste 

medisinske utdanninga til stipendiat- , forskar- og undervisingstillingar  ved universitet og 

høgskular. Løns- og arbeidstilhøva må leggast til rette for at også cand. med. vil vurdere 

forsking og undervising som ein aktuell karriereveg. Berre dei som sit inne med den breiaste 

og mest spesialiserte medisinske kunnskapen vil vere i stand til å stille dei rette spørsmåla, 

tolke svara og kunne implementere nye forskingsresultat i klinisk praksis. Både i primær- og 

spesialisthelsetenesta, utafor og på sjukehusa må arbeidstilhøva leggjast til rette for at klinisk 

arbeid kan kombinerast med forsking og at forsking ikkje blir ein salderingspost i tider med 

stramme budsjett.  

 

I framlegget  til ny organisering av utdanninga av legespesialistar er høvet  til å få godkjent 

aktiv forsking eller phd-studiar som del av spesialistutdanninga teke bort. Of trur at dette er feil 

veg å gå og at forslaget vil vere med på å minke interessa for å forsking blant cand. med, og at 

det er feil veg å gå dersom styresmaktene ynskjer å tette dei kunnskapsgapa som er nemnde i 

langtidsplanen.  

 

Of meiner at for å nå dei langsiktige måla for medisinsk forsking generelt og klinisk forsking 

spesielt må løns- og arbeidsvilkåra for cand. med. som vel å satse på forsking eller 

undervisning  i hovud– eller bistilling samsvare med løns- og arbeidstilhøva for cand. med som 

vel å arbeide i reine kliniske stillingar. 

 

 

Sak 280/16-17  Høring – forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 12.6.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Of støtter forslaget om utvidelse av nyfødtscreeningen med to sykdommer, nærmere bestemt 

alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celledefekter, og 3-OH 3-

metylglutaryl CoA lyasedefekt (HMG). Dette er tilstander hvor tidlig diagnose og behandling 

har vist seg å ha god effekt, og Of mener det er ønskelig at disse tas med sammen med de 23 

andre alvorlige arvelige sykdommene som fra før er forskriftsfestet. Of støtter generelt 

utvidelser innen nyfødtscreeningen så lenge man analyserer sykdomstilstander hvor man har 

grunn til å mene at tidlig diagnose og behandling er av betydning for barnets prognose. 

Samtidig mener Of det er viktig med kontinuerlig kartlegging og vurdering av helsehjelpen 

som gis for sykdommene som omfattes av screeningen, slik at enkeltstående analyser også kan 

trekkes ut av screeningen dersom analysene og helsehjelpen ikke synes å ha positiv 

helhetseffekt for barnet. 

 

Of støtter også forslaget om at blodprøvene fra nyfødtscreeningen kan oppbevares utover 

dagens grense på 6 år, under forutsetning av at dette skjer etter samtykke fra barnets foreldre. 

Videre må det gis tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om hva et slikt samtykke vil 

innebære og omfatte i praksis, og det må være enkelt for foreldrene (og fra fylte 16 år barnet 

selv) å få den aktuelle prøven destruert dersom det er ønskelig. I den forbindelse mener Of det 

er avgjørende med rutiner og systemer som til enhver tid sikrer at all nødvendig informasjon 

blir mottatt og forstått av den/de som "eier" materialet og opplysningene. Det må i den 

forbindelse også sørges for at personer i registeret som befinner seg utenfor landets grenser får 

oppdatert og nødvendig informasjon.  
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Når det gjelder spørsmålet om oppbevaring utover dagens grense på 6 år, viser Of for øvrig til 

at blodprøvene vil kunne gi svært sensitiv informasjon om den enkeltes helseforhold. Of mener 

det derfor er helt avgjørende med en grundig vurdering av om forslaget er i samsvar med 

kravet til personvern etter Grunnlovens § 102 og EMK artikkel 8 og SP artikkel 8. 

Departementet har i høringsnotatet lagt til grunn at forslaget ikke er i strid med disse 

bestemmelsene. Of har ingen særskilte kommentarer til departementets vurdering, utover å 

bemerke at begrunnelsen som gis i høringsnotatet er noe kortfattet.   

 

I sitt forslag åpner departementet også for at de nye reglene om varig oppbevaring av 

blodprøver fra nyfødtscreeningen skal gjelde blodprøver tatt før de nye reglene trer i kraft. 

Departementet mener dette ikke vil være i strid med forbudet i Grunnloven § 97 mot å gi lover 

tilbakevirkende kraft.   

 

Of kan støtte at også tidligere innsamlede blodprøver oppbevares utover dagens grense på 6 år, 

men mener i utgangspunktet at dette må skje på grunnlag av særskilt innhentet samtykke fra de 

som eier blodprøvene, da det opprinnelige samtykket kun gjaldt oppbevaring i 6 år. Under 

enhver omstendighet må det sørges for at de som eier blodprøvene gis tilstrekkelig og 

oppdatert informasjon om at prøvene vil bli oppbevart utover den opprinnelige 6-årsfristen, 

slik at samtykket om ønskelig kan trekkes tilbake. I den forbindelse mener Of at 

departementets forslag om varsel per sms med link til informasjon på helsenorge.no ikke er 

tilstrekkelig.  

 

Når det gjelder forslagets administrative og økonomiske konsekvenser er det fra 

departementets side lagt opp til at kostnadene som følger med de foreslåtte endringene skal 

dekkes innenfor RHFenes gjeldende rammer. Of er bekymret for at den stadige innføringen av 

nye metoder som skal dekkes uten tilføring av friske midler, men innenfor nåværende rammer, 

vil føre til at andre undersøkelser og behandlinger må nedprioriteres. Of mener departementet 

er nødt til å erkjenne dette gjennom tilføring av friske midler.  

 

Avslutningsvis vil Of benytte anledningen til å kommentere generelt på bruk av helseregistre. 

Of er skeptisk til overdreven registrering av helseopplysninger, og mener i alle tilfeller det er 

helt avgjørende at slike helseopplysninger kun benyttes til sitt oppgitte og klart definerte 

formål. Selv om helseregistre i utgangspunktet er svært verdifulle om de benyttes riktig og 

informasjonen lagres trygt, skal vi samtidig være oppmerksomme på hvor sårbare vi gjør oss 

ved å benytte slike registre. E-helsedirektoratet sier i Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-

2022 under 2.3 Bedre bruk av helsedata, at de har som overordnet mål at 

informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt. Of mener vi som innbyggere må kunne 

være helt sikre på at sensitive personopplysninger om oss faktisk blir beskyttet og oppbevart på 

en fullt ut tilfredsstillende måte. Informasjonssikkerhet og personvern kan derfor ikke bare 

være et generelt og overordnet mål.  

 

Sak 281/16-17  Høring – Pasientens legemiddelliste. 

 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side 14.6.2017.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

HOD har sendt ut forslag til forskriftsendringer som skal gjøre det mulig å etablere pasientens 

legemiddelliste. Det er en enhetlig liste som skal gi alle aktører i helse- og omsorgstjenesten en 

oversikt over hvilke legemidler og kosttilskudd den enkelte pasient bruker. De foreslår 



c:\users\lfossnes\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\9sxm5yp6\ref201

70621-godkjent2.docx 9 

 

følgende endringer. 

  

 Utvidet lagringstid i reseptformidleren  

 Reseptformidleren utvides med opplysninger om legemidler som ikke krever resept 

(interne ordinasjoner på sykehjem, legemidler gitt ved dagbehandling, reseptfrie 

legemidler mv.), kosttilskudd, alvorlige legemiddelreaksjoner (CAVE), siste 

legemiddelgjennomgang og interaksjonsvurderinger.  

 Legemiddellisten gjøres tilgjengelig for helsepersonell uten rekvireringsrett fra 

kjernejournalløsningen.  

 Rett for pasienten til å reservere seg mot at reseptopplysninger og legemiddellisten 

gjøres tilgjengelig for helsepersonell.  

 Plikt for leger til å oppdatere legemiddellisten. Leger må se, og forholde seg til listen 

før ny resept kan skrives eller det på annen måte gjøres endringer i pasientens 

legemiddelbehandling.  

 

Of støtter arbeidet med å gi alle pasienter en legemiddelliste som er tilgjengelig for alle aktører 

i helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen som har et legitimt og tjenstlig behov for 

slik informasjon. Det er det viktigste enkelttiltak for å gi pasientene korrekt medikamentell 

behandling, og det reduserer risikoen for uønskede effekter av medikamenter eller 

medikamentell feilbehandling. 

  

I dag slettes informasjonen i reseptformidleren når resepten utløper. Of støtter at det endres til 

fire måneder etter reseptens utløpsdato for at reseptformidleren skal inneholde korrekt 

informasjon om aktuell legemiddelbruk. Det støttes også at reseptformidleren utvides med 

informasjon om reseptfrie legemidler og kosttilskudd, da også den typen medikamenter og 

tilskudd har bivirkninger og interagerer med medikamenter som foreskrives på resept. 

  

Det er viktig at aktører uten rekvireringsrett gis tilgang til pasientens legemiddelliste. De har 

ofte ansvar for at brukere av pleie- og omsorgstjenester får utlevert og tar de foreskrevne 

medikamenter, men personvernet bør ivaretas ved at de gis leseadgang til legemiddellisten og 

ikke resten av opplysningene som ligger i kjernejournalen. 

  

I dag kreves det samtykke fra pasient for at rekvirent får tilgang til legemidler utskrevet av 

andre rekvirenter. Det er tungvint og fører ofte til at man ikke innhenter opplysninger fra 

reseptformidleren. Of støtter derfor at pasienten aktivt kan reservere seg mot at denne typen 

opplysninger er tilgjengelige for andre enn rekvirent, men det er viktig at pasienten informeres 

om retten til å reservere seg og at de tekniske løsningene for å reservere seg er lett tilgjengelig. 

Opplysninger om det foreligger reservasjoner må komme opp umiddelbart når man går inn i 

pasientens legemiddelliste. 

 

Of støtter også at enhver lege som gjør endringer i medisineringen plikter å gjøre endringene 

tilgjengelig i legemiddellisten. Plikten gjelder også oppdateringer i forhold til resepter skrevet 

av tannleger, jordmødre mm. Det forutsetter at de tekniske løsningene for å foreta disse 

oppdateringene er enkle og hurtige. 

 

Pasientens legemiddelliste er et viktig verktøy for å sikre korrekt foreskrivning og bruk av 

legemidler, men Of mener at man bør være tilbakeholdende med å forvente redusert bruk av 

helsetjenester selv om pasienten har en oppdatert legemiddelliste. Studiene det refereres til i 

høringsnotatet er ikke av en slik karakter at man kan si noe sikkert om årsak og virkning. Det 

er retrospektive studier med bruk av registerdata. Denne typen studier vil alltid være beheftet 
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med usikkerhet og feilkilder.  Det er ikke alle legemiddelrelaterte skader som skyldes feil 

foreskrivning eller brukerfeil. Interkurrent sykdom kan medføre at legemiddelets ønskede 

virkning er en årsak til skaden, f. eks.kan ACE-hemmer og vanndrivende foreskrevet på 

korrekt indikasjon gi nyresvikt ved infeksiøs gastroenteritt av få dagers varighet. Dette vil 

registreres som en legemiddelrelatert uheldig hendelse i pasientjournalen, men slike hendelser 

er vanskelig å unngå selv med en oppdatert legemiddelliste. Det viktigste er at en oppdatert 

liste vil gi korrekt informasjon om legemiddelbruk som kan gi bedre og hurtigere diagnostikk 

av legemiddelrelaterte uheldig hendelser.  

 

 

Sak 282/16-17  Ofs kommunikasjons-strategi.  

 

Kommunikasjonsrådgiver Arne Vatnøy deltok i styremøtet i denne saken. 

Han er ansatt i kommunikasjonsavdelingen i Dnlfs sekretariat. Stillingen finansieres i 2017 

med 25%  fra Of, 25% fra Ylf, 25% fra AF og 25% fra Dnlf. 

 

Vatnøy holdt et innledende foredrag. Deretter ble det diskutert ulike måter å presentere Ofs 

budskap og politikk.  

 

Kommunikasjons-strategi diskuteres videre med påtroppende styre i august.  

 

Sak 283/16-17  Arendalsuka – uke 33.  

 

Fra Of deltar Jon Helle og Anne-Karin Rime fra onsdag til fredag. 

Christian Grimsgaard deltar som foredragsholder.   

 

Sak 284/16-17  Ofs arbeidsmøte august 2017.  

 

Styret diskuterte temasaker til møtet. 

Sekretariatet informerte om øvrig status. 

 

Sak 285/16-17  Tariff-kurs 2018.  

 

Styret vedtok å legge tariff-kurset til uke 6/2018 – utreise enten tirsdag eller onsdag, DFDS-

båten t/r København. 

 

Sak 286/16-17  Eventuelt. 

 

Styret vedtok å avholde styremøtet i september på torsdag 14.9.2017.  

Mulig fellesmøte med Ylf.  

 

 

Høringer / henvendelser  

som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om – i perioden 

etter forrige styremøte: 

 

- Ingen saker i perioden. 

 

 

03.07.2017 / Jan Eikeland / Jørgen Hiim Stålhane / Edith Stenberg (ref.) 




