
 

Norsk overlegeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Bankgiro 5074 09 94015  

 

        Godkjent 4.9.2018. 

Referat fra styremøte Norsk overlegeforening torsdag 
30. august 2018, kl. 10.00-17.00, Legenes hus 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard, Ståle Clementsen, Janne K. Bethuelsen, Kjetil A.H. 

Karlsen og Geir Arne Sunde.  

 

Forfall: Arild Egge. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg og Jan Eikeland. 

 
 
Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin og leder i Allmennlegeforeningen 

Tom Ole Øren deltok under sak 245. 

 

Styrene i Of og Ylf avholdt fellesmøte fra kl. 13.15 – til ca. 16.00, se sak 247. 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Sekretariatet i Of – juridisk rådgiver og sekretær. 

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

 
Vedtakssaker: 
 

Sak 240/17-18  Referat fra styremøte 21.6.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 241/17-18  Bladet "Overlegen" 

Tema for nummer 3/2018 er seniorpolitikk. Temaet for de kommende 

numrene skal diskuteres på arbeidsmøtet i september. 

 

Sak 242/17-18   Valg 2019 

   Styret diskuterte saken. 

 

Sak 243/17-18  Vårkurset 2019 – felles vårkurs – hotellfaciliteter etc.  

   Se sak 246. 

 

Sak 244/17-18  Møteplan høst 2018 og 2019.  

   Saken ble utsatt til neste styremøte. 
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Sak 245/17-18  Planlegging av arbeidsmøtet i september  

Det ble orientert om at sakliste og rammeprogram var ferdigstilt og vil 

bli utsendt snarest mulig.  

 

Sak 246/17-18  Invitasjon fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) til felles  

arbeid med samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten  

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin og leder i 

Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren la fram sine tanker om 

samarbeid mellom fastleger og sykehus. Saken ble diskutert. 

 

Sak 247/17-18  Fellesmøte med Ylf  

Of styret hadde fellesmøte med styret i Ylf. Følgende saker ble 

diskutert: 

- Endringer i Ylf sitt sekretariat 

- Evaluering av årets forhandlinger 

- Planlegging av vårkurset 

- Samhandling – arbeidet med anbefalinger. 

 

Sak 248/17-18  Invitasjon til FAS årsmøte og Overlægeforeningens  

representantskapsmøte 5.-6. oktober 2018, Vejle 

Ingen av styrets representanter har dessverre anledning til å delta på 

arrangementet.  

 

Sak 249/17-18 Høring – forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling  

 av saker om seksuell trakassering 

   Det forelå til behandling høringssak datert 6.7.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende innspill i saken:  

 

Of støtter departementets overordnede målsetting om å etablere et lavterskel tilbud for 

behandling av saker om seksuell trakassering, Of gir sin tilslutning til de konkrete forslagene 

som framgår av høringsnotatet, og mener forslagene i hovedsak er godt begrunnet. 

 

Of er imidlertid kritisk til at arbeidsgiver ikke vil kunne bli erstatningsansvarlig for seksuell 

trakassering på objektivt grunnlag, se side 21 i høringsnotatet. Of forstår departementet dithen 

at arbeidsgiver kun vil holdes direkte ansvarlig for trakasseringen, dersom en personlig 

representant for arbeidsgiver eller for eksempel styret trakasserer en ansatt. Det er arbeidsgiver 

som har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet, og i de tilfeller hvor arbeidsgiver er kjent 

med at arbeidstakere trakasserer sine kollegaer, mener Of at det er hensiktsmessig at 

Diskrimineringsnemnda også får kompetanse til å ilegge arbeidsgiver erstatningsansvar på 

objektivt grunnlag. Etter Ofs syn er avvisningen av arbeidsgivers objektive ansvar dårlig 

begrunnet i høringsnotatet. 

 

Departementet har særlig bedt om innspill på hvorvidt de skisserte endringene kan komme til å 

svekke det arbeidet som arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven er forpliktet til å gjøre for 

å hindre seksuell trakassering. Of kan ikke se at dette utgjør en innvending mot forslagene, 

men mener tvert i mot at de foreslåtte endringene på en god måte vil utfylle arbeidsmiljølovens 

regler. 
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Sak 250/17-18  Høring – Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 

   Det forelå til behandling høringssak datert 12.6.18 publisert på Min side.  

 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra et ekspertutvalg ledet av Aril 

Underdal om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger i universiteter og høyskoler. 

Utvalget peker på en rekke viktige forhold i universitets- og høyskolesektoren. Forslagene vil 

kreve endringer både i tariffavtaler og lov/forskrifter, og det vil derfor være behov for et videre 

partssammensatt arbeid, før forslagene eventuelt kan iverksettes. 

 

Of har behandlet høringen på sitt styremøte 30. august 2018 og har følgende innspill: 

 

Of støtter intensjonen om å heve statusen for undervisningsoppgaver og at dette bør speiles i 

stillingsstruktur. Utvalget foreslår å lage to likestilte karrierestiger: Professorstigen og 

Forsker/lektorstigen.  Videre foreslår utvalget å fjerne dagens dosent-stilling og erstatter den 

med seniorlektor og fakultetslektor (alternativt seniorforsker og fakultetsforsker).  

Dosentstillingen brukes lite og oppfattes ikke som likeverdig med professor (selv om 

intensjonen er at tillingen er på samme nivå).  

 

Of støtter at stillingskategorien erstattes av noe annet, men er usikker på om de foreslåtte 

benevnelsene i stigen er bedre enn dagens situasjon.  

 

Etter Ofs syn vil ikke Professorstigen og Forsker/lektorstigen bli oppfattet som likeverdige. 

Men viktigere enn hva slags tittel som ligger i en stige, er lønnsnivået som stigen ligger på. 

Den skisserte Professorstigen er omtrent slik stillingsstrukturen i dag er ved universitetene. 

Utvalget ønsker å opprette en ny toppstilling over dagens professor: Fakultetsprofessor. 

 

Of er derfor usikker på om to ulike stiger er hensiktsmessig. Of er også usikker på om en ny 

toppstilling for professor er hensiktsmessig. Det synes å være behov for et partssammensatt 

arbeid for å avklare dette videre. 

 

Of mener det er en svakhet med utredningen at det den ikke peker på lovmessige/ 

forskriftsmessige og tariffmessige konsekvenser av forslagene.  

 

Of er positive til at utvalget peker på problemene knyttet til økende midlertidighet i ansettelser 

i sektoren – særlig knyttet til økningen i post-doc kategorien. Det er viktig at denne gruppen i 

større grad plasseres inn i andre faste stillingskategorier. 

 

Avslutningsvis vil Of peke på at endring av stillingsstruktur ikke løser et av sektorens 

grunnleggende problemer: At lønnsnivået for akademisk arbeidskraft gjennom tre tiår med 

underregulert lønnsvekst har blitt kunstig lavt. 

 

Sak 251/17-18 Høring – juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og 

 presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet 

Det forelå til behandling høringssak datert 20.6.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Til punkt 6.4. Høringsnotatet foreslår lovfesting av at de regionale helseforetakene og 

foretakene skal «innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriterier» om nytte, 

ressursbruk og alvorlighet. Of vil påpeke at hvis departementet med forslaget ønsker å pålegge 

foretakene å gjennomgå og innrette dagens etablerte tjenestetilbud i tråd med 
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Prioriteringsmeldingens prinsipper og fastsatte alternativkostnad, vil dette medføre store 

endringer i tjenesten som departementet neppe har overskuet. En rekke tiltak vil ikke la seg 

innpasse i det regimet som er etablert gjennom Prioriteringsmeldingen, fordi tiltakenes QALY-

kostnad langt vil overstige de vedtatte grensene. Et enkelt eksempel er livreddende dialyse. 

 

Of anbefaler derfor at departementet ikke går videre med forslaget før konsekvensene er 

nærmere vurdert. Etter Ofs syn bør departementet i stedet snarest sette i gang et arbeid for å 

klarlegge alternativkostnaden i norsk spesialisthelsetjeneste, i tråd med eksplisitte anbefalinger 

gitt i Norheim- og Magnussenutvalgets rapporter. En mest mulig korrekt beregnet 

alternativkostnad er en avgjørende forutsetning for at prioriteringsmekanismen - som 

Stortinget sluttet seg til gjennom Prioriteringsmeldingen - kan fungere etter hensikten. Det er 

ikke hensiktsmessig å lovfeste at tjenesten skal innrette tjenestetilbudet basert på høyst usikre 

kostnadsanslag. 

 

Til punkt 8.3. Høringsnotatet foreslår lovfesting av «nye metoder». Ordningen skal tillegges 

en normativ funksjon, ved at de regionale foretakenes avgjørelser vil være førende for hva 

deres egne underselskap forpliktes til å tilby av behandling, men også ved at avgjørelsene 

bestemmer hva som anses å være «forsvarlig behandling» og hvilke anbefalinger og 

retningslinjer Helsedirektoratet kan utarbeide. Det presiseres i forslaget at verken tilbydere av 

tjenester, pasienter eller andre aktører skal gis anledning til å påklage vedtakene. 

 

Of er kritisk til en slik innretning. De regionale helseforetakene forestår indirekte tjenesteyting 

gjennom sitt eierskap, og at tjenesteyter selv, og utenfor kontroll, skal kunne fastsette 

forsvarlighetsgrense, og selv bestemme hva slags helsetjenester som bør innføres i tjenesten, er 

etter Ofs syn uheldig. Innovasjon og god utvikling av tjenestetilbudet avhenger også av at 

fagmiljøene og avdelingene ute i noen grad har selvstendig handlingsrom. For sterk sentral 

styring vil svekke dynamikken i tjenesten. Of oppfatter altså at tjenesten må ha en grad av 

autonomi, og videre at beslutninger om innføring av nye metoder med betydelig økonomisk 

effekt bør underlegges en mer uavhengig faglig behandling. Det er nærliggende at 

Helsedirektoratet har en tydelig rolle. Større veivalg knyttet til innføring av nye metoder bør 

etter Ofs syn også underlegges politisk behandling. 

 

Til punkt 9.3. Of forstår departementet dithen at de foreslår en innskrenkning av retten til 

nødvendig helsehjelp; «... rettigheten gjelder de tjenester som spesialisthelsetjenesten har 

ansvaret for å yte og finansiere». Forslaget må ses i sammenheng med departementets forslag 

om lovfesting av «nye metoder» og at Bestillerforum og Beslutningsforum skal bestemme 

tjenestens innhold. Of anser forslaget som uegnet. 

 

Departementet foreslår videre at det skal være klageadgang til Fylkesmann og domstolene, 

men presiseres at «nødvendig og forsvarlig helsehjelp ikke strekker seg lengre enn det tilbudet 

som spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte». Of bemerker at dette vil redefinere og 

avgrense dagens rettighet. I fremlegget beskrives i utgangspunktet forsvarlighet som «hva som 

er forankret i internasjonale fagmiljøer og er allment anerkjent som standardbehandling». Med 

departementets forslag endres innholdet i forsvarlighetsbegrepet til det tilbudet 

Beslutningsforum måtte vedta. 

 

Of finner departementets drøftinger i denne delen som særskilt svake, og anser forslaget som 

helt uegnet. 

 

Til punkt 10.3. I høringsnotatets drøftinger av regulering av egenfinansiering av helsehjelp 
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understreker departementet at de er bekymret for en todeling av helsetjenesten. Of deler denne 

bekymringen. En slik utvikling vil etter Ofs syn være beheftet med en rekke svært uheldige 

effekter. Norsk offentlig helsevesen har gjennomgående holdt høy kvalitet, og innbyggerne har 

kunnet stole på at de også i spesialisthelsetjenesten har fått et fullgodt tilbud. Tjenestetilbudet 

har fulgt internasjonale utviklingstrender, og kvalitet og tilgjengelighet har utviklet seg i takt 

med samfunnsutviklingen og velstandsutviklingen. Behovet for private tilbud har derfor vært 

begrenset. De senere årene har denne utviklingen endret seg, og finansieringen av tjenestene 

har ikke holdt tritt med den overordnede økonomiske utviklingen og vekst i privat kjøpekraft. 

 

Etter Ofs syn er dette en viktig årsak til fremveksten av en rekke private tilbud. Of er bekymret 

for at regimet som nå skal etableres, basert på vedtatt alternativkostnad, vil kunne forsterke 

denne negative utviklingen. Når befolkningens betalingsvilje overstiger helsetjenestens 

tiltaksgrense, vil dette med nødvendighet framskynde deling. Hvis en ønsker å unngå deling, 

bør den politiske prioriteringen av helsetjenesten derfor i størst mulig grad reflektere 

innbyggernes betalingsvilje. 

 

Of er bekymret for at det er etablert en stor ulikhet ved fastsettelse av alternativkostnad, og at 

dette bidrar til en utvikling hvor tilliten til det offentlige tjenestetilbudet svekkes og en deling 

akselererer. Det vil være meget krevende å snu en slik utvikling.  Of anser at egenfinansiering 

av deler eller hele tjenestetilbudet er symptom på en større underliggende problematikk som 

ikke fremstilles i framlegget. Hvorvidt enkelte pasienter delvis finansierer behandlingen selv, 

er altså etter Ofs syn av underordnet betydning. 

 

Til punkt 15.3 og 15.4. Departementet foreslår endringer som skal bidra til å klargjøre at 

retten til helsehjelp fra tjenesteyter utenfor riket også gjelder behandling som er mer 

virkningsfull. Of har ingen innvendinger til forslaget. Det foreslås videre at EØS forordningen 

ikke skal omfatte utgifter til helsehjelp som «nye metoder» har besluttet å dekke. Det 

fremkommer over at Of er kritisk til den grunnleggende mekanismen som foreslås. Of anser 

derfor også dette forslaget som uegnet. 

 

Of vil i den videre høringsuttalelsen utdype enkelte av innvendingene. 

Of støttet i hovedsak forslagene til Magnussen-utvalget, men stilte seg kritisk til forslaget om 

bruk av alternativkostnad. Fra Ofs høringsinnspill til «På ramme alvor»: 

 
«Etter Ofs syn er argumentene som fremføres i mot å legge betalingsvilje i befolkningen til grunn svake... 

Innvendingene mot å ta hensyn til betalingsvilje er i hovedsak knyttet til variasjon avhengig av 

spørsmålsstilling, og hvorvidt et befolkningspanels samlede prioritering av ulike hensyn og ulike 

samfunnsområder vil være gjennomførbare, altså lar seg løse innen en overordnet ramme. Som beskrevet 

over mener Of at anslaget for kostnadsnivå i helsetjenesten per godt leveår er meget usikkert, og kan ikke 

se at hensynet til usikkerhet taler for å legge dette til grunn fremfor betalingsvilje. Problemene som anføres 

knyttet til sprikende vurderinger og manglende helhet ved bruk av befolkningspanel kan løses ved bruk av 

midlere verdier og undersøkelser hvor befolkningspanel tvinges til å prioritere innen en overordnet ramme, 

samt ved å justere for verdisetting av et statistisk liv fra andre sektorer i tråd med Hagen-utvalgets 

anbefalinger (NOU 2012:16). Etter Ofs syn vil manglende samsvar mellom tilbudet som gis og 

befolkningens egenprioritering være problematisk. Hvis befolkningens egenprioritering av helsetjenester 

overgår innsatsen, vil deler av befolkningen etterspørre andre løsningsalternativ. Innen enkelte områder er 

denne utviklingen allerede tydelig. To-deling av helsetilbudet er beheftet med betydelige utfordringer, også 

med hensyn til kostnadskontroll og overbehandling. Etter Ofs syn er dette hensyn som bør være 

avgjørende for etablering av grensekostnad. 

Of stiller seg altså positiv til alle endringsforslagene som fremkommer i rapporten, og særlig positiv til 

vektlegging av klinisk skjønn i klinisk prioriteringsarbeid (annenordensbeslutninger), samt pragmatisme og 
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åpning for unntak også i førsteordensbeslutninger. Of stiller seg videre positiv til at verdighetshensyn 

vektlegges. Of stiller seg kritisk til at utvalget ikke har vurdert eller foreslått endringer knyttet til 

fastsettelse av grensekostnad. Of oppfatter at rapporten på dette området ikke legger nye vurderinger til 

grunn, og at det i rapporten ikke gjøres en seriøs vurdering av problemer knyttet til manglende samsvar 

mellom fastsatt ramme og befolkningens betalingsvilje for tjenestene. Of vil avslutningsvis bemerke at 

kost-nytte analyser er omstridt blant annet knyttet til metodologiske svakheter ved fastsettelse av QALY 

(gode leveår), samt etiske problemstillinger ved denne type vurderinger hvor menneskers liv kan verdsettes 

ulikt og hensynet til individets ukrenkelighet kan komme under press. En rigid bruk av kost- nytte analyser 

kan stride mot grunnleggende etisk intuisjon, og kan også gi uhensiktsmessige utslag som kan være 

vanskelige å overskue.» 

Både Norheim og Magnussen-utvalget argumenterte for å innføre en betalingsgrense for nye 

tiltak basert på alternativkostnad, men anbefalte at det ble gjennomført en utredning av hva 

denne kostnaden var i norsk spesialisthelsetjeneste: 

«Fra På ramme alvor side 4; Arbeidsgruppen vil videre understreke, i tråd med anbefalingene i Norheim- 

utvalget, at det bør igangsettes arbeid med å etablere sikrere norske tall for faktisk ressursbruk for et godt 

leveår til de tiltakene som vil fortrenges ved innføring av nye tiltak. 

Side 46: Det eksisterer i dag heller ikke beregninger av hva ressursbruken knyttet til helsetjenester som gir 

ett godt leveår er i Norge Slike beregninger finnes for England, men det er knyttet usikkerhet til 

beregningene og til deres overførbarhet til norske forhold. 

Side 48:Arbeidsgruppen understreker igjen at dette til syvende og sist må være en politisk beslutning, og at 

denne også bør understøttes av bedre informasjon enn hva som i dag er tilgjengelig om forholdet mellom 

kostnader og gode leveår i helsetjenesten. 

Åpent og rettferdig side 127; Disse forskjellene understreker behovet for at det snarest settes i gang et 

arbeid med å finne et bedre estimat for den norske helsetjenesten, det vil et estimat for hva som er 

gjennomsnittlig kostnad per gode leveår vunnet i den norske helsetjenesten ved marginale endringer i 

helsebudsjettet. 

Side 138; Det er på denne bakgrunn desto viktigere at det arbeides med å utarbeide mer nøyaktige 

estimater for de marginale alternativkostnader for tiltak innenfor den norske helsetjenesten.» 

I Prioriteringsmeldingen valgte departementet ikke å følge opp henstillingene. Anslaget for 

alternativkostnad - som ble lagt til grunn i meldingen - er basert på en overføring fra én enkelt 

studie fra engelsk helsevesen.1 Studien har blitt møtt med sterke innvendinger.2 

Etter Of syn er alternativkostnad kun egnet til bruk i prioriteringsarbeidet i den grad den 

samstemmer med befolkningens betalingsvilje. Det bør gjøres nærmere undersøkelser av 

innbyggernes betalingsvilje, og det bør igangsettes et arbeid med sikte på å fastsette 

alternativkostnad i norsk helsetjeneste. I denne sammenheng bør også andre metoder for 

fastsettelse av grensekostnad framstilles, og det bør gjøres sammenligninger med betalingsvilje 

for helseeffekter i andre sektorer enn helse. Det vises i denne sammenheng til 

Helsedirektoratets anslag for QALY i øvrige sektorer. 

                                                 
1
 Claxton, K., Martin, S., Soares, M., Rice, N., Spackman, E., Hinde, S., Devlin, N., Smith, P.C. and Sculpher, M. 

(2013) Methods for the estimation of the NICE cost effectiveness threshold. CHE Research Paper 81. Revised 

report following referees’ comments. York: Centre for Health Economics, University of York. 
 
2 Barnsley P., Towse A., Schaffer K., Sussex J. Critique of CHE Research Paper 81: Methods for the Estimation 

of the NICE Cost Effectiveness Threshold Office of Health Economics December 2013.  
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Departementet bør også gjøre vurderinger av alternativkostnad for ulike behandlingstiltak som 

allerede er innført i sektoren, og avveininger rundt hvorvidt behandlinger med høyere kostnad 

enn etablert grensekostnad skal utfases. Et relevant eksempel er dialysebehandling. Of 

oppfatter ellers at departementet foreslår å etablere et rigid regime basert på et omdiskutert og 

høyst usikkert anslag for alternativkostnad. Dette er lite hensiktsmessig. 

Til forslaget om lovfesting av nye metoder. Etter Ofs syn er det viktig at befolkningen og 

samfunnet slutter opp om prinsippene som legges til grunn i organiseringen av tjenestene og de 

prioriteringene som gjennomføres. Beslutningsforum og systemet med nye metoder har vært 

omdiskutert. Of anser at dette er uheldig. Departementet påpeker at dette kan henge sammen 

med ordningene ikke er lovfestet, og mener ellers at ordningene har fungert godt, og påstår at 

alle andre alternativ vil være dårligere: 

«Nasjonalt system for innføring av nye metoder (Nye metoder) har siden det ble innført vært et viktig 

virkemiddel for å sikre kunnskapsbasert praksis og mer likeverdige og rettferdige prioriteringer i 

spesialisthelsetjenesten. Alle andre alternativ, som helt eller delvis skiller mellom den som har ansvaret for 

tjenesten og den som skal finansiere, vil etter departementets vurdering være dårligere alternativ. Dette er 

bakgrunnen for at departementet ikke foreslår at ansvaret for at prioriteringsbeslutninger overføres til annet 

organ.» 

Etter Ofs syn burde diskusjonen som har oppstått rundt Beslutningsforum og nye metoder 

undersøkes nærmere før en danner seg bastante oppfatninger i saken. At departementet synes å 

mene at ordningen er fortreffelig, er ikke tilstrekkelig. Ordningen har ganske innlysende 

svakheter, ved at den samme instans som er ansvarlig for å «sørge for helsetjenester» selv kan 

definere hva denne helsehjelpen skal omfatte. Hvis de regionale helseforetakene ikke vedtar å 

inkludere nye metoder, vil deres oppdrag samtidig gjøres vesentlig enklere. 

Of oppfatter at denne type prinsipielle problemstillinger har vært framført som kritikk av 

mekanismen. Etter Ofs syn er det en rekke andre svakheter som følger av denne 

beslutningsstrukturen, herunder at det i realiteten ikke er klageadgang, og videre at avgjørelsen 

er unndratt annen etterprøving og også politisk behandling. Etter Ofs syn burde departementet 

gjennomføre en utredning av selve ordningen, hvor styrker og svakheter sammenstilles, og det 

blir gitt anledning til å komme med høringsinnspill. En sterk samlet offentlig helsetjeneste lar 

seg vanskelig kombinere med en prioriteringsmekanisme og beslutningsstruktur som ikke har 

bred oppslutning. Of støtter altså ikke departementets forslag. 

Det fremkommer heller ikke av forslaget hvilke nye metoder som skal underlegges vurdering, 

enten nasjonalt eller i det enkelte helseforetak. Of vil påpeke at utviklingen av norsk 

spesialisthelsetjeneste har - som i andre vestlige land - vært preget av tjenesteutvikling og 

innovasjon basert på egendynamikk i tjenesten og variasjon mellom tilbyderne. Hvis sentrale 

beslutningsmekanismer blir omfattende og rigide, vil dette svekke tjenestens egenutvikling, og 

resultere i at pasientbehandlingen svekkes over tid. Dette hensynet er ikke vurdert i 

departementets fremlegg, og det er heller ikke vurdert hvilke beslutninger som tjenesten selv 

kan fatte uten overordnet vurdering. 

Of stiller seg også kritisk til forslaget til presisering av hvordan «forsvarlighet» og «nødvendig 

helsehjelp» skal forstås i lys av en lovfesting av nye metoder og beslutningsforum. Dette 

organet består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. I den 

foreslåtte ordningen vil de gis temmelig uinnskrenket makt over hvilke tiltak og metoder som 

skal innføres, hvilken retning helsetjenesten skal ta, og hva som er å forstå som forsvarlig og 

nødvendig helsehjelp. Of kjenner ikke til noen annen samfunnsordning der en så betydelig 
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maktutøvelse henlegges til enkeltpersoner uten mulighet for politisk inngripen eller noen reell 

klageadgang. 

Of anser at en slik ordning vil svekke beslutningenes legitimitet, og på sikt oppslutningen om 

tjenesten. Det eneste hensynet Of kan se at en slik ordning vil ivareta, er hvis målet er å 

nedprioritere tjenesten. En struktur hvor alle beslutninger sentraliseres vil svekke 

egenutviklingen i helsetjenesten. Etter Ofs syn vil en mekanisme hvor avgjørelser knyttet til 

utviklingen av tjenesten blir avsondret fra politisk inngripen, trolig medføre en svekkelse av 

tjenesten sammenlignet med øvrige samfunnsområder som i større grad involverer et politisk 

nivå. 

Of stiller seg altså kritisk til de fremlagte forslagene. Of er bekymret for å implementere 

prinsippene fra Prioriteringsmeldingen før alternativkostnaden er kartlagt. Of anser videre at 

mekanismene for innføring av nye metoder i tjenesten bør utredes nærmere, og at 

underordnede beslutninger bør overlates til sykehusene og fagmiljøene, i større grad enn det 

legges opp til. Of er opptatt at fagmiljø, brukere og politikere må gis innflytelse på utviklingen 

i tjenesten, og anser at forslagene ikke ivaretar denne involveringen. Of er bekymret for at 

forslagene kan bidra til å svekke utviklingen i spesialisthelsetjenesten, samt tilliten og 

oppslutningen, og endelig forsterke utviklingen i retning av todeling. 

 

Sak 252/17-18  Høring – Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til  

   rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. 

   Det forelå til behandling høringssak datert 26.6.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, har Samferdselsdepartementet sendt på 

høring rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte m.m. 

Arbeidsgruppen foreslår flere endringer i relevant lovgivning, herunder i obduksjonsloven, 

straffeprosessloven, vegtrafikkloven og helsepersonelloven. Høringens tematikk ligger i 

skjæringspunktet mellom juss, fagmedisin og politikk. Et viktig politisk aspekt vil være 

prioritering av samfunnets ressurser. Det kan for eksempel stilles spørsmål ved om det er riktig 

ressursbruk at alle trafikkdrepte skal obduseres. Høringsinstansene bes om å vurdere de 

foreslåtte endringene, og hvilke konsekvenser disse kan medføre.  

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 30. august. Styret har vedtatt 

følgende uttalelse: 

 

Of er enig i flere av argumentene som fremlegges av arbeidsgruppen, men stiller spørsmål ved 

noen av anbefalingene. Det har blant annet bakgrunn i at Of generelt er skeptisk til overdrevet 

bruk av registrering og utlevering av sensitive personopplysninger. 

 

Of mener at arbeidsgruppen har fremlagt en rapport som tar for seg flere sentrale 

problemstillinger hva gjelder rettsmedisin og samarbeid med relevante etater. Arbeidsgruppens 

sammensetning er tilfredsstillende, men det at man ikke har representasjon fra ordinære 

patologiavdelinger som utfører rettsmedisinske obduksjoner, kan være en svakhet, spesielt ved 

generell vurdering av ressurssituasjonen ved patologiavdelingene, som har rutineoppgaver 

utover obduksjonsvirksomhet. Of mener at en økning av antall obduksjoner av trafikkdrepte, 

ikke må gå på bekostning av andre rettsmedisinske obduksjoner, medisinske obduksjoner 

(sykehusobduksjoner) eller rutinediagnostikken ved landets avdelinger.   
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Of støtter at rettsmedisinske obduksjoner utføres ved de av landets avdelinger som i dag har 

bygget opp kompetanse på området. Vi mener at en slik ordning tjener samfunnet.  

 

Of støtter videre at flere politidistrikt bør øke antall begjæringer, men vi er ikke overbevist om 

at det er nødvendig å endre loven for å nå et slikt mål. Ut fra arbeidet gruppen har gjort, mener 

Of at det ligger et stort potensiale ved at Riksadvokaten lager utfyllende retningslinjer slik at 

det fører til mer enhetlig praksis i politidistriktene. Dette må for øvrig også gjelde ved andre 

rettsmedisinske spørsmål, ikke kun trafikkdrepte. Of vil anbefale varsomhet i uttalelser hva 

gjelder politiets skjønnsmessige vurderinger. 

 

Spørsmålet handler også om finansieringen. Så lenge politidistriktene bærer kostnadene, må 

det sørges for at økonomien ikke er det eneste avgjørende for beslutningene som tas. Det kan 

ikke være slik at politidistriktene vurderer obduksjon som viktig, men lar være fordi de ikke 

har økonomi til å bære kostnadene for transport og utførelse. Etter Ofs syn er spørsmålene som 

knytter seg til finansieringen i for liten grad begrunnet og utredet i rapporten. 

 

Arbeidsgruppen viser spesielt til Sverige og Finland hvor tilnærmet 100 prosent av alle 

trafikkdrepte blir obdusert. Det er en svakhet ved rapporten at den ikke tydeliggjør hva dette 

har ført til for trafikksikkerheten i disse landene, sammenlignet med Norge og ikke minst 

Danmark, hvor obduksjonstallet er svært lavt, anslagsvis på 20 %-tallet. Of mener at 

arbeidsgruppen burde utdypet dette nærmere, og vi antar at det er samarbeid mellom de 

nordiske landene i spørsmål om trafikksikkerhet. En beslutning om å obdusere alle 

trafikkdrepte, må sees ut fra et kost-nytte perspektiv, ikke kun tall for forskning. 

 

Of støtter arbeidsgruppens konklusjon om at det kun er politiet som skal ha rett til å begjære 

rettsmedisinsk obduksjon. Pårørende bør heller ikke gis rett til å nekte obduksjon av 

trafikkdrepte, da det vil, slik vi ser det, kunne føre til spørsmål om å ha mulighet til å nekte 

andre typer rettsmedisinske obduksjoner, for eksempel selvdrap. 

 

Of er skeptiske til/ støtter ikke at Statens vegvesen ved sin ulykkeanalysegruppe (UAG), på 

eget initiativ, skal kunne få innsyn i journal til avdøde. Dette av respekt for avdøde, pårørende, 

samt mulig behandling av helseopplysninger utenfor sikre journalsystem. I tillegg er ikke Of 

overbevist om at slik totalinformasjon av avdødes generelle helse vil kunne føre til mer egnede 

rapporter for bedring av trafikksikkerhet. Det vil være av større betydning, slik Of ser det, at 

obdusentene automatisk får tilgang til helseopplysningene til avdøde, noe som ikke er tilfellet i 

Norge i dag. Det at obdusentene ikke har disse opplysningene, kan i noen tilfeller føre til at 

man kan overse tilstander av betydning for hendelsen. 

 

Etter Ofs syn skal man også være varsom med tolkning av helseopplysninger av 

enkeltmennesker, særlig i de situasjoner hvor dette kan få konsekvenser for større 

pasientgrupper i samfunnet.    

 

Of støtter høringssvaret til Den norske patologforening, men vil poengtere at om 

rettsmedisinske obduksjoner legges under sørge-for ansvaret for RHF-ene, må finansieringen 

sees nøye på, slik at man ikke kommer i en situasjon hvor RHF-ene innenfor dagens ramme 

må bære kostnadene, og at politidistriktene kan begjære uten noen form for regulering. Dette 

vil slik vi ser det, kunne føre til en uheldig økonomisk- og kapasitetsmessigsituasjon for 

avdelingene, HF-ene og RHF-ene. 
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Sak 253/17-18  Høring – Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp 

   og registrering av ventetid 

Det forelå til behandling høringssak datert 6.7.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

Norsk overlegeforening (Of) har behandlet direktoratets rapport med forslag til nye modeller 

på styremøte 30. august 2018. Of mener at alle de fremlagte modellene vil kunne fungere 

bedre enn praksisen som har utviklet seg under dagens lov- og regelverk. 

Of støtter forslaget om å fjerne skillet mellom utredning og behandling. Tekstlig sett kan det å 

fjerne rettighetene til behandling framstå som en svekkelse av pasientrettighetene. Men denne 

bestemmelsen har ikke fungert, og har ikke vært av reell betydning for pasienten de senere 

årene. Å fjerne skillet mellom utredning og behandling, vil gjøre vurderingene enklere og 

likere, og det vil være tydeligere for henviser og pasient hva som faktisk kan forventes ved en 

første kontakt med tjenesten. 

Endringen kan bidra til at henviser og behandler vil rette oppmerksomheten mot det videre 

forløpet. For pasienter i behandlingsforløp er ofte den viktigste milepælen tidspunktet de 

faktisk mottar behandling. For at pasienter skal kunne treffe kvalifiserte valg må de gis tilgang 

til informasjon om reelle ventetider fram til helsehjelpen faktisk kan gis. 

Etter Ofs syn er det altså hensiktsmessig å tydeliggjøre at en første kontakt i sykehuset ikke gir 

noen garanti for annet enn start av et utrednings- eller behandlingsforløp. Tiltaket bør 

kombineres med en tydelig forventning til tjenesten om at det videre pasientforløpet må være 

forsvarlig, jfr. prioriteringsveiledernes tilrådninger. Pasientene må gis informasjon om når de 

kan forvente å motta helsehjelpen, i form av oppdatert informasjon når pasienten og fastlege 

skal velge sykehus, og underveis i forløpet. 

Etter Ofs syn er det altså ikke hensiktsmessig å tydeliggjøre at en første kontakt i sykehuset 

ikke gir noen garanti for annet enn start av et utrednings- eller behandlingsforløp. Tiltaket bør 

kombineres med en tydelig forventning til tjenesten om at det videre pasientforløpet må være 

forsvarlig, jfr. prioriteringsveiledernes tilrådninger. Pasientene må gis informasjon om når de 

kan forvente å motta helsehjelpen, i form av oppdatert informasjon når pasienten og fastlege 

skal velge sykehus, og underveis i forløpet. 

Of anser det videre som hensiktsmessig at pasienter som hovedregel vurderes, og at 

avvisninger basert på vurdering av henvisningen alene bør unngås. Spesialisthelsetjenesten bør 

gis anledning til å avvise henvisninger som er mangelfulle, men bør da informere om 

manglene, og etterspørre en revidert henvisning. Pasienten bør som hovedregel få kopi av 

korrespondansen. Etter Ofs syn kan en slik innretning samlet bidra til å styrke 

pasientrettighetene. 

Ordningen med økonomiske straffetiltak for sykehus som ikke klarer å innfri fristen 

(fristbrudd), har etter Ofs syn ikke fungert. Det er sannsynlig at denne mekanismen har bidratt 

til de omfattende uregelmessigheter som har utviklet seg i sykehusene knyttet til 

ventelisteregistreringen og håndteringen av pasientrettigheter. Of anbefaler at denne ordningen 

hverken videreføres, eller endres. Den bør avskaffes. Kombinasjonen av fritt sykehusvalg og at 

sykehusene plikter å gi alle som henvises forsvarlig behandling og forsvarlige forløp kan sette 

sykehusene i en vanskelig situasjon som kan fremtvinge lovstridig praksis. Dette er uheldig. 
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Etter Ofs syn bør oppfølgingen av sykehusenes praksis gjøres gjennom rapporteringen og 

dialogen med eier. Sykehusene kan allerede rapportere oppdaterte tall for ulike punkter i 

pasientforløpet, og kan tilpliktes å underrette eier umiddelbart der det ikke lar seg gjøre å 

gjennomføre pasientforløpene i tråd med faglige tilrådninger. Eier kan da vurdere situasjonen, 

og igangsette relevante tiltak. 

Etter Ofs syn bør eiers sørge-for ansvar tydeliggjøres, og eier bør innrette egen virksomhet slik 

at det lar seg gjøre å følge opp ansvaret i den daglige driften. Blant tiltakene som eier bør 

vurdere er å overføre pasienter til andre regioner, helseforetak, institusjoner eller 

avtalespesialister der dette er egnet, og å holde tilbake midler for å gi tildelinger til tilbydere 

som kan tre inn for å styrke tilbudet der behovet kan oppstå. 

Etter Ofs syn har ordningen med å ta pasienter til en tidlig vurdering i hovedsak fungert godt. 

Det er oftest hensiktsmessig at pasienten tidlig får avklart behovet for videre tiltak, og 

pasienter kan være sårbare i perioden fra en instans har gjort en vurdering og henvist videre, til 

den neste overtar ansvaret. Pasienten bør til enhver tid kjenne til hvem som er ansvarlig for å 

håndtere pasientens aktuelle helseproblem. Fram til pasienten kommer til vurdering bør dette 

være henvisers ansvar. Når pasienten kommer til vurdering bør det fremgå av vurderingen 

hvem som har ansvaret for å følge opp pasientens aktuelle helseproblem i det videre forløpet. 

Of mener altså at det er hensiktsmessig å videreføre kort tid til første vurdering i 

spesialisthelsetjenesten, og mener videre at ansvarsforholdene i de ulike fasene av 

pasientforløpene med fordel kan tydeliggjøres. Of mener at henvisningene bør gis lik rang 

uavhengig av om de er nye, eller om de er ledd i allerede oppstartede pasientforløp, slik at 

prioritering av pasienter skjer i en sammenheng og ut i fra forsvarlighet. Om virkemiddelet for 

å oppnå tidlig vurdering skal være en rettighet eller framkomme som krav fra eier er etter Ofs 

syn underordnet, men Of ser ingen ulemper med at dette håndteres som ledd i øvrig styring. 

Rettighetsfesting kan være beheftet med noen ulemper, og det kan være hensiktsmessig å 

unngå dette. 

Hvis dette håndteres i eierstyringen, kan eier da tilplikte underliggende virksomhet - og øvrige 

aktører - å levere tjenester i tråd med konkrete målsetninger om ventetid mv. Hvis foretak eller 

andre aktører ser at det ikke lar seg gjøre å nå målsetningene skal eier orienteres, og iverksette 

nødvendige kompenserende tiltak. Like krav kan stilles til underliggende helseforetak og 

øvrige leverandører av helsetjenester, herunder avtalespesialistene. 

Of anser at departementet ved en revisjon av regelverket bør ha som målsetning at de regionale 

helseforetakene i størst mulig grad kan utnytte ressursene de ulike leverandørene representerer 

til å oppfylle sørge-for-ansvaret. Endringene bør derfor ivareta hensynet til at også 

avtalespesialister (og andre) kan omfattes av ordningene som institueres.  

I rapporten fremmes flere interessante forslag som kan bidra til å skape bedre forutsigbarhet og 

strukturering i pasientforløpene, blant annet innføring av en serviceerklæring, forløpsplan og 

åpen timebok. Of synes flere av forslagene bør vurderes nærmere, men da i en annen 

sammenheng. Etter Ofs syn faller forslagene dels utenfor mandatet – å foreslå ny regulering av 

pasientforløp og registrering av ventetider. Erfaringene med å bruke rettighetsfesting i lov eller 

forskrift til å framtvinge endringer i tjenesten har til dels vært dårlige. Et eksempel er 

bestemmelsene om individuell plan, som ikke har fungert etter intensjonen. Etter Ofs syn bør 

denne type ordninger prøves ut før innføring, og Of anser at utprøving og innføring best kan 

håndteres i eierlinjen. 
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Of har valgt ikke å fremme noen klar anbefaling knyttet til de fremlagte modellene, men våre 

vurderinger og tilrådninger samsvarer i størst grad med modell C.  

 

Sak 254/17-18  Høring – Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom  

   Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

   Det forelå til behandling høringssak datert 26.6.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  

 

Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for hvordan 

samhandlingen om helsetjenesten til eldre kan bli bedre med utgangspunkt i gode pasientforløp 

og en helhetlig tilnærming. Det bes spesielt om en uttalelse i forhold til tidsplan, tiltak og 

beskrevne anbefalinger. 

Norsk overlegeforening (Of) har behandlet høringen på sitt styremøte 30. august 2018 og har 

følgende innspill: 

 

Of støtter intensjonen i forslaget som skal gi en bedre og mer helhetlig behandling til de eldre, 

men vi stiller spørsmål ved om tidsrammen er realistisk. Flere av tiltakene skal iverksettes med 

frist 1. januar 2019. Forslagene krever tiltak som kursing av helsepersonell og omorganisering 

av eksisterende avdelinger, blant annet med et tilbud om ortogeriatriske senger. Det er 

vanskelig å forestille seg at dette skal være på plass innen årsskiftet når det er mangel på ferdig 

utdannende geriatere i Helse Nord. 

 

Det er en kortfattet høring med flere konkrete tiltak, men det mangler i noen tilfeller en 

nærmere spesifisering av tiltakene. Et av tiltakene som foreslås er bruken av tverrfaglige team 

for mottak av skrøpelig eldre i sykehus. Her er det uklart om man mener tverrfaglig i 

betydningen flere typer spesialister eller tverrfaglig i betydningen flere typer yrkesgrupper. Det 

er videre uklart om man ser for seg at dette skal skje i Akuttmottaket eller påfølgende dag. 

Hvordan dette forslaget blir forstått, vil ha stor betydning for organiseringen av mottaket. 

 

Planen inneholder heller konkretiseringer av hvordan tiltakene skal finansieres.  Etter Ofs syn 

er det ikke realistisk at denne planen gjennomføres uten tilførsel av ressurser. Det er for tiden 

et stort press både i spesialisthelsetjenesten og allmennlegetjenesten. Mange sykehusavdelinger 

er for små og presset på å få ned liggetiden er ofte ikke den beste behandling av den 

skrøpelige, multimorbide pasienten. 

 

Allmennlegetjenesten overtar flere og flere oppgaver uten det følges av økte ressurser. Men 

den største utfordringen i Helse Nord er rekruttering og stabilisering av helsepersonell både i 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Spesielt er det en utfordring å rekruttere 

stabile og gode fastleger til kommunehelsetjenesten. Noe som er en forutsetning for å lykkes 

med denne planen. 

Of anbefaler derfor at man vektlegger dette spesielt i det videre arbeidet med å tilby gode 

helsetjenester til eldre i Helse Nord. 

 

Sak 255/17-18  Høring – Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyse 

   Det forelå til behandling høringssak datert 27.6.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken:  
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Som det presiseres i NOU 2012: 16, er det viktig at man bruker konsistente 

verdsettingsfaktorer for samme type virkninger på tvers av sektorer. Of anser at tallfesting av 

verdien av QALY basert på verdien av et statistisk liv (VSL) kan bidra til dette. 

Of støtter ikke veilederens merknader om at nytte-kostnadsanalyser som hovedregel ikke skal 

anvendes for tiltak i helsesektoren, og anser at denne påstanden ikke er godt begrunnet. At 

produksjonseffekter ikke legges til grunn i analyser hvor ulike tiltak sammenlignes i 

helsesektoren, er begrunnet med uheldige fordelingseffekter innad i sektoren. Når det skal 

gjøres overordnede analyser, bør imidlertid produksjonseffekter vektlegges likt på tvers av 

sektorene. 

Of deler heller ikke veilederens vurdering av at det er konsistens i verdsettingen av helse og liv 

mellom helsesektoren og øvrige sektorer. Tvert i mot viser tallgrunnlaget at tiltaksgrensen er 

vesentlig lavere i helsesektoren enn i andre sektorer. I helsesektoren er øvre tiltaksgrense for et 

QALY fastsatt til 825 000, mens beregningen av QALY basert på VSL er 1,3 til 1,5 millioner 

kroner for voksne. 

Innledende betraktninger 

Innledningsvis vil Of peke på at de samfunnsøkonomiske analysene som omtales i veilederen 

er beheftet med begrensninger av ulik art. I tillegg til metodeproblemer knyttet til 

presisjonsproblematikk og usikkerhet både knyttet til hvilke faktorer som skal hensynstas og 

størrelsesanslag, vil Of fremheve den særskilte problematikken som følger av forsøk på 

verdsetting av helse, menneskeliv og menneskeverd. 

 

Anvendelse av QALY-metodikk for å beregne om helsetiltak er «regningssvarende» er 

beheftet med betydelig usikkerhet,  i tillegg til at metodikken innebærer vanskelige etiske 

dilemmaer. Er det for eksempel rimelig å forlenge et enkelt menneskes liv, men unnlate å 

hjelpe en annen, fordi denne siste i utgangspunktet har lavere livskvalitet? Og er det rimelig å 

avgrense livsforlengende innsats til tiltak med lavere kostnad enn 750 kroner per 

kvalitetsjusterte dag (275 000kroner/365dager), for pasienter flest? For pasientgrupper med 10 

prosent livskvalitet blir grenseverdien per dag så lav som 75 kroner. Er det da rimelig å treffe 

avgjørelser om tiltak for pasientgrupper basert på anslag av livskvalitet, som nødvendigvis vil 

være beheftet med betydelig usikkerhet.  

 

Of vil også bemerke at QALY gir et verdi-anslag på liv i et volum-mål, men gir ingen 

verdifastsettelse av menneskeverdet, jfr. verdighetsbetraktningene knyttet til omsorgstiltak som 

omtalt av Magnussen-gruppen.3 En rekke tiltak finner begrunnelse i verdighetsbetraktninger, 

men hvordan skal verdighet verdsettes eller avgrenses? 

Etter Ofs syn er de metodologiske og etiske problemstillingene knyttet til forsøk på å anslå 

verdien av liv eller helseeffekter så betydelige at samfunnsøkonomiske analyser i all hovedsak 

bør anvendes som supplement til kvalitative analyser, og ikke omvendt. Of anser at de 

metodologiske svakhetene ikke er godt fremstilt, og at metodenes begrensninger er 

underkommunisert i utkastet til veileder.   

                                                 
3 På ramme alvor, Alvorlighet og prioritering. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet oktober 2015, side 50 
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Siktemål og avgrensninger av virkeområde 

Til grunn for prioriteringsavveininger ligger et ønske om rettferdig fordeling av goder og 

byrder, jfr. følgende sitat fra Norheim-utvalgets rapport: «Dette er samfunnskontrakten: Goder 

og byrder fordeles rettferdig (...) forutberegnelighet og likebehandling er sentrale prinsipper 

for en diskusjon av samfunnskontrakten i et rettferdighetsperspektiv.»4  

 

Etter Ofs syn bør goder, som positive helseeffekter eller risikoreduksjon, i hovedsak verdsettes 

likt i samfunnsøkonomiske analyser i ulike sektorer, med mindre det foreligger særskilt 

begrunnelse for å avvike fra en like-vurdering, som hensyn til verdighet. Det kan være 

hensiktsmessig å anvende like begreper og enheter i de ulike aktuelle metodene så langt det lar 

seg gjøre. Of oppfatter at siktemålet med endringene i veilederen er å bidra til større grad av 

konsistens ved å tilrettelegge for bruk av QALY i nytte- kostnadsanalyser i andre sektorer enn 

helsesektoren. Of støtter altså ambisjonen om å legge til rette for konsistent metodikk. 

 

Det understrekes flere steder i forsalget at veilederen skal omhandle tiltak som har 

helsekonsekvenser for friske befolkningsgrupper, og at dette er tiltak som i stor grad besluttes 

og gjennomføres i andre samfunnssektorer enn helsesektoren. Formålet er å etablere en 

prisfastsetting av helseeffekter som kan inngå i nytte- kostnadsanalyser. I veilederen skisseres 

det et tydelig skille mellom helsesektoren - hvor det i følge veilederen fortrinnsvis skal gjøres 

kostnads- og virkningsanalyser - og øvrige sektorer, hvor analysene oftere vil være nytte- 

kostnadsanalyser. 

 

Of anser dette skillet som dårlig begrunnet, og har heller ikke  funnet gode begrunnelser for å 

etablere et slikt skille i underliggende veiledere og dokumentasjon som veilederen henviser 

til.5 6Anførslene fra Norheim-utvalget, som senere ble videreført i Stortingsmelding 34 (2015-

2016), om at behandlingstiltak og andre tiltak rettet mot pasientgrupper skal analyseres i et 

«utvidet helsetjenesteperspektiv» og ikke i et samfunnsperspektiv, er begrunnet i at beregning 

av produksjonseffekter vil ha uheldige fordelingseffekter innad i helsesektoren, og ikke 

mellom sektorene. 

 

Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser anvendes i økende grad ved offentlige tiltak, og 

det bør etter Ofs syn utvikles tverrsektorielle metoder og konsistent rammeverk for å 

muliggjøre sammenligning og å unngå at enkelt-sektorer gis feil prioritet vurdert etter 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. For å vurdere et tiltaks samfunnsøkonomiske lønnsomhet 

bør derfor metodikken være ensartet på tvers av sektorene så langt det lar seg gjennomføre. 

Det vil være relevant å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet for tiltak eller grupper av 

tiltak i helsesektoren som i andre sektor, og produksjonseffekter må medberegnes for å gi et 

fullstendig bilde av samfunnsøkonomisk effekt. 

Etter Ofs syn er det heller ikke vesentlige prinsipielle forskjeller på tiltak rettet mot 

risikoreduksjon i en frisk befolkning, som i samferdselssektoren, og en rekke tiltak i 

helsesektoren. Blant eksemplene som er direkte sammenlignbare kan nevnes screeningprogram 

og andre behandlingstiltak som medikamentell behandling av hypertensjon, hvor et stort antall 

symptomfrie undersøkes eller behandles for å forebygge sykdomsutvikling hos et mindretall. 

Mange tiltak i helsesektoren vil være rettet mot sykere pasienter, og vil være mindre direkte 

sammenlignbare med tiltak i andre sektorer, men tiltakene i helsesektoren utgjør et kontinuum 

                                                 
4 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten side 25-26 

5 NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser 

6 Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring 2014 
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fra det som er direkte sammenlignbart til de mindre sammenlignbare, og det er vanskelig å 

begrunne at det bør etableres en grense eller et skille. 

Verdifastsettelse av QALY 

Utkastet til veileder beregner et statistisk leveårs verdi (VOLY) og QALY med utgangspunkt i 

fastsettelsen av verdien til et statistisk liv (VSL) fastsatt i 2012. Det legges til grunn at ulykker 

i gjennomsnitt medfører tap av 37 kvalitetsjusterte leveår. I veilederen drøftes usikkerhet 

knyttet til beregningen. Det medgis at anslaget er basert på tilnærminger beheftet med 

usikkerhet, men argumenteres med at verdsetting ikke bør vente til all usikkerhet er ryddet 

bort, og at en fastsettelse av verdi på helseeffekter på tvers av ulike sektorer har en selvstendig 

betydning.  

Of deler vurderingene som gjøres i veiledningen, og vil vise til innledende anførsler knyttet til 

presisjonsnivået ved denne type analyser. Også anslaget for VSL for voksne og barn er basert 

på tilnærminger med betydelig usikkerhet, jfr. anmerkninger om at betalingsvillighet kan 

avhenge både av problemstilling, spørsmålsstilling og berørt sektor. En beregning av QALY 

basert på VSL bringer etter Ofs syn ikke vesentlig ny usikkerhet. 

Konsistens i verdsetting av liv og helse i ulike sektorer 

I utkastet til veileder er det inntatt et kapittel hvor verdsettingen av liv og helse i ulike sektorer 

gjennomgås. Etter Ofs syn har dette kapittelet begrenset  relevans i en veileder, og 

tilnærmingene og vurderingene som gjøres er svakt fundert, og delvis feilaktige: 

- Det er betydelig usikkerhet knyttet til reell alternativ-kostnad i norsk helsetjeneste, og det 

er ikke lagt fram tall for alternativ-kostnad i øvrige sektorer. En sammenligning av 

verdsettingen i ulike sektorer bør baseres på sammenlignbare anslag, som 

betalingsvillighet, eller alternativkostnad. Ved sammenligning mellom anslag for 

alternativkostnad i helsesektoren og VSL basert på betalingsvillighet sammenlignes ulike 

størrelser. Of vil i denne sammenheng også bemerke at anslagene for alternativkostnad i 

helsesektoren er basert på én enkelt studie7, som har blitt møtt med betydelig kritikk både 

for metodikk og presisjonsnivå8. Anslaget avviker også i vesentlig grad fra anslag i andre 

publikasjoner, og anslag tidligere publisert av Helsedirektoratet, for eksempel forrige 

versjon av veilederen.9 Både Norheim-utvalget og Magnussen-utvalget understreket at 

det snarest bør etableres anslag for alternativ-kostnad i Norge basert på egne analyser (se 

blant annet På ramme alvor side 4,46 og 48, og Åpent og rettferdig side 127: «Disse 

forskjellene understreker behovet for at det snarest settes i gang et arbeid med å finne et 

bedre estimat for den norske helsetjenesten, det vil et estimat for hva som er 

gjennomsnittlig kostnad per gode leveår vunnet i den norske helsetjenesten ved 

marginale endringer i helsebudsjettet.»). 

 

- Det konkluderes med at verdsettingen i helsesektoren er sammenlignbar med 

verdsettingen i øvrige sektorer. Dette er basert på to avgjørende forutsetninger, at 

Magnussen-gruppens trappeinndeling skal videreføres til høyere kostnadsgrense ved 

                                                 
7 Claxton, K., Martin, S., Soares, M., Rice, N., Spackman, E., Hinde, S., Devlin, N., Smith, P.C. and Sculpher, M. 

(2013) Methods for the estimation of the NICE cost effectiveness threshold. CHE Research Paper 81. Revised 

report following referees’ comments. York: Centre for Health Economics, University of York. 

8 Barnsley P., Towse A., Schaffer K., Sussex J. Critique of CHE Research Paper 81: Methods for the Estimation 

of the NICE Cost Effectiveness Threshold Office of Health Economics December 2013. 

9 IS 1435 Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser Helsedirektoratet 2007 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2018\ref20180830-godkjent.docx 16 

 

høyere alvorlighet, og at prinsippene for ulik tiltaksgrense ved ulik grad av alvorlighet 

også skal omfatte tiltak i andre sektorer enn helsesektoren. Forutsetningene har ikke 

annen støtte enn at veilederen velger å legge disse til grunn. Hverken Norheim-utvalgets 

eller Magnussen-gruppens rapport og forslag til inndeling, gir støtte for en tolkning av 

høyere grense ved høyere alvorlighet. 

 

- Hvis en legger til grunn de faktiske helsetapsklassene sine grenseverdier, viser 

sammenligningen at helsesektoren i realiteten opererer med lavere grense for nye tiltak 

enn grenser basert på VSL som anvendes i andre sektorer, og bekrefter at helsesektoren 

verdsetter helseeffekter lavere enn andre sektorer. 

 

Oppsummering 

Of mener det er hensiktsmessig å anvende konsistent metodikk i beregningen av helseeffekter i 

ulike sektorer. Det fremlagte forslaget til fastsettelse av QALY synes godt begrunnet, og 

samstemmer med tidligere anslag, og med anslag gjort med utgangspunkt i BNP per capita. Til 

tross for et vanskelig sammenligningsgrunnlag, viser gjennomgangen forøvrig at det ikke er 

godt samsvar mellom verdifastsettingen av QALY i helsetjenesten og verdisetting i andre 

sektorer, tvert i mot er verdifastsettelsen vesentlig lavere i helsesektoren. Manglende 

konsistens bidrar til å svekke legitimiteten til anvendelse av økonomiske analyser som del av 

beslutningsgrunnlaget for prioritering av tiltak som har helsekonsekvenser. Det gjelder enten 

tiltaket skal besluttes/ gjennomføres i helsesektoren eller i andre samfunnssektorer.  

 

Of tilråder at det snarest igangsettes et arbeid med mål om å fastsette alternativkostnad i norsk 

helsevesen, i tråd med anbefalingene gitt av både Norheim-utvalget og Magnussen-utvalget. 

 

 

Sak 256/17-18  Høring – Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige  

 smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av 

Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, 

samt mandat for Fylkesmannen.  

   Det forelå til behandling høringssak datert 27.6.18 publisert på Min side.  

Styret vedtok følgende uttalelse i saken: 

 

Planen er svært omfattende, og beskriver plikter og oppgaver for alle ledd i helsetjenesten som 

skal håndtere høyrisikosmitte pasienter, og spenner fra nasjonale innsatsresurser som CBRNE-

senteret og infeksjonsmiljøet på OUS til kommunale legevakter. 

 

• Of støtter at nødvendig opplæring og øvelse må gis til alt helsepersonell som skal 

håndtere slike pasienter, men mener at dette bør sikres som regionale funksjoner da det 

er lite trolig at små sykehus og kommunale tjenester vil ha ressurser og fagmiljø til å 

etablere dette på laveste nivå slik planen beskriver. 

• Of støtter at det etableres overenskomster med yrkesforeninger for å sikre god tilgang 

til nødvendig spesialisert helsepersonell ved slike hendelser. 

• Of mener at for å sikre forsvarlig nivå på behandling og stabilisering av 

høyrisikosmitte-pasienter, samt for å sikre nødvendig beredskap for 

høyrisikosmittetransport, så bør kompetanse tilsvarende CBRNE/OUS etableres på alle 

regionsykehusene. Det er lite realistisk at dette skal kunne etableres på hvert foretak, 

slik planen beskriver. 
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• For å sikre at nødvendig kompetanse, utstyr, opplæring, øvelse og samhandling kan 

etableres i hver region, bør det tilføres øremerkede ressurser til regionsykehusene for å 

etablere slik smitteberedskap og kompetanse. Of mener at dersom slik beredskap skal 

etableres innenfor eksisterende budsjetter som allerede er hardt presset for de fleste 

helseforetakene, så vil beredskapen for de fleste helseforetakene være sårbar og i 

mange tilfeller ikke fungerende i reelle situasjoner, og heller ikke sikre pasientene 

nødvendig behandling og transport. 

• Mtp kriseutvalgets rådgivere, så mener Of at representanter for regionsykehusenes 

AMK og infeksjonsmedisinske miljø bør inkluderes, for å sikre nødvendig varsling og 

kommunikasjon, triage, behandling og transport av slike pasienter. 

  

Sak 257/17-18  Eventuelt 

   Ingen saker under eventuelt.  

 

Høringer / henvendelser  

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

etter forrige styremøte. 

 

- Høring – invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologirådet. 

Det var mottatt høring datert 28.6.2018. 

Of har foreslått overlege Asbjørg Stray-Pedersen som medlem i rådet.  

 

- Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og 

dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) 

Of avgir ingen uttalelse i saken. 

 

- Høring – Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften. 

Of avgir ingen uttalelse i saken. 

 

- Høring – Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning.  

Of avgir ingen uttalelse i saken. 

 

 

31.08.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.)  


