
 

 

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 5.11.2018. 

 
Referat fra styremøte Norsk overlegeforening 15. oktober 
kl. 11.00 – 17.00, Legenes hus 
 
 
Til stede: Jon Helle, Anne-Karin Rime, Ulla Dorte Mathisen, Christian 

Grimsgaard og Geir Arne Sunde. 

 Janne K. Bethuelsen var til stede per telefon under sak 34/18-19 

 

Forfall: Kjetil A.H. Karlsen, Ståle Clementsen og Arild Egge. 

 

Fra sekretariatet: Edith Stenberg, Jan Eikeland og Liv Marit Fagerli 

 
 

Saker til orientering / diskusjon: 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

• Sekretariatet i Dnlf. 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Aktuelle mediesaker 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Status lederutvalg/ miniseminar 

• Trakassering i helsevesenet 

 
Vedtakssaker: 
 

Sak 26/18-19  Referat fra styremøte/arbeidsmøte 4.-7.9.2018 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 27/18-19  Bladet "Overlegen" 

Styret diskuterte ulike temaer og mulige artikler til nr 4/2018 og de 

første utgavene i 2019. 

 

 Sak 28/18-19  Tariff-kurs 2019 

Ulla Dorte Mathisen orienterte om planene for tariffkurset i februar 

2019. 

 

Sak 29/18-19  Of-samling på Gardermoen 5. – 6. november 2018  

Styret diskuterte gjennomføringen av møtet i Landsrådet i november. 

Foreløpig saksliste ble bestemt: 

- Evaluering av lønnsoppgjøret 2018, herunder spørsmålet om sentrale 

eller lokale forhandlinger 2019 

- Ny offentlig tjenestepensjon. 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2018\ref20181015-godkjent.docx 2 

 

- Valg 2019. 

- Nytt prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2021. 

- Eventuelt. 

Edith Stenberg setter opp det endelige programmet med angivelse av 

klokkeslett for de ulike programpostene. 

 

Sak 30/18-19  Vårkurs 2019 

   Anne-Karin Rime orienterte om planene for vårkurset. 

   Årsmøte /landsrådsmøte starter onsdag 24. april 2019 kl. 13.30.  

 

Sak 31/18-19  AEMH-møtet i Oslo 2019  

Edith Stenberg orienterte om planene for AEMH-møtet, som arrangeres 

i Oslo 10.-11. mai. 

  

Sak 32/18-19  Oppnevning til Rettshjelpsutvalget 

Det vises til brev fra Dnlf datert 26.9.2018, hvor det bes om at Of 

foreslår to kandidater til Rettshjelpsutvalget, en av hvert kjønn. 

 

Of styret foreslår i prioritert rekkefølge:  

1) Kjetil A.H. Karlsen,  

2) Ulla Dorte Mathisen. 

 

Sak 33/18-19   Praktisering av vernebestemmelsene i A2 

   Saken utsettes til neste møte. Christian Grimsgaard følger opp. 

 

Sak 34/18-19  Valg 2019 

   Saken ble diskutert. 

 

Sak 35/18-19   Tilbud om medietrening for styret / tillitsvalgte  

Anne-Karin Rime orienterte om status for saken. Medierådgiver Troy 

Gulbrandsen inviteres til å holde foredrag på styremøte i desember. 

Edith Stenberg følger opp. 

 

Sak 36/18-19   Sekretariatsstøtte til konsern-tillitsvalgte – KTV – Veien videre 

   Christian Grimsgaard orienterte om arbeidet. 

 

Sak 37/18-19  Legespesialisten 

Jan Eikeland / Edith Stenberg lager utkast til et brev til Legeforeningens 

sekretariat hvor det bes om at medlemsregisteret blir oppdatert med 

tanke på korrekt yrkesforeningstilhørighet.  

 

Sak 38/18-19  Legenes Hus – ombygging 

   Jon Helle orienterte om prosessen med ombygging av Legenes Hus. 

 

Sak 39/18-19  Høring – prioritering på klinisk nivå 

   Det er mottatt høring datert 25. september 2018, med frist 12. oktober. 

Of har fått utsatt frist.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
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Vanskelig sak 

Norsk overlegeforening (Of) har gjennomgått rapportutkastet. Of vil innledningsvis bemerke at 

å utarbeide et rammeverk for å operasjonalisere prioriteringskriteriene i klinikken er krevende; 

manglende operasjonalisering av tidligere prioriteringsmeldinger, men også drøftingene gjort 

av Norheim og Magnussen-utvalgene tydeliggjør at dette ikke er enkelt. Of vil også bemerke at 

departementets oppdrag ikke er detaljert, og heller ikke entydig; Helsedirektoratet skal, i 

samarbeid med kliniske fagmiljøer, utarbeide et rammeverk for drøfting i klinikken av hvordan 

kriteriene for prioritering bør vurderes samlet.  

Hva sier klinikerne? 

Direktoratet har vektlagt å innhente erfaring med klinikerens erfaringer med prioriteringer ved 

å gjennomføre intervjuer. Tilnærmingen synes hensiktsmessig, og det fremkommer da også 

erfaringer og vurderinger som vil være viktig for å kunne besvare oppdraget på en best mulig 

måte. Of vil særlig trekke fram at de overordnede prioriteringskriteriene er lite kjent i 

klinikken, til tross for at problemstillingen har vært drøftet på overordnet nivå i flere ti-år. Etter 

Ofs syn kan en nærliggende forklaring være at de overordnede prioriteringskriteriene ikke 

enkelt lar seg operasjonalisere, eller er nyttige, i den daglige prioritering som forestås ute i 

klinikken. Respondentene har likevel meninger om hvilke kriterier de prioriterer etter, og det 

er i hovedsak grad av alvorlighet, og egen ressurssituasjon.  

Alene om å si stopp 

At kriteriene for oppstart av behandling eller utredning er tydeligere enn kriterier for 

avslutning kommer også fram, og at enkelte opplever manglende støtte for å avgrense hvor 

langt utredninger og behandlingstiltak skal drives. Etter Ofs erfaring er dette riktig og Of anser 

at tydeligere kriterier og beslutningsstøtte vil kunne være nyttig for å legge til rette for gode 

kliniske beslutninger knyttet til avgrensning og avslutning av utredning og behandling. 

Tilsynsmyndighetenes praksis er også av betydning for å skape et trygt klima for å treffe gode 

kliniske beslutninger.  

Vi bør bli bedre til å luke 

Respondentene peker også på at mange tiltak ikke er nyttige, eller ikke har vært gjenstand for 

metodevurdering. Etter Ofs syn er dette innspill som det er særlig viktig å merke seg. Mange 

utrednings- og behandlingsforløp har liten eller ingen helsegevinst, men likevel gjennomføres 

forløpene. Forventninger hos pasienter, pårørende eller annet helsepersonell kan være 

bidragende, men også at å avslutte forløp kan være tidkrevende, og kontakten med tjenesten 

kan i seg selv være en form for omsorg det kan være vanskelig å avslutte. En mer inngående 

kartlegging og analyse av denne type problemstillinger vil kunne bidra til målrettede tiltak for 

å innrette tjenestilbudet bedre. Of anser at det ligger store gevinster i form av mer 

hensiktsmessig ressursfordeling og innsats, og endelig et bedre samlet tilbud til pasientene ved 

å luke ut tiltak som ikke er nyttige eller effektive for å nå målsetningen; MR er et kostbart 

omsorgstiltak.  

Flere spørsmål enn svar 

I utkastet besvares oppdraget til slutt med noen ganske overordnede tilrådninger, som kanskje 

ikke er i tråd med departementets forhåpninger til arbeidet. Forklaringen er nok – som påpekt 
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innledningsvis – at det ikke lar seg gjøre å enkelt svare ut problemstillingen; ”. Den fremlagte 

kartleggingen understøtter en slik konklusjon; Kompleksiteten i en klinisk hverdag tilsier at 

man ikke kan regne seg fram til utfallet av et gitt prioriteringsspørsmål, eller at det alltid finnes 

en fasit man kan sette to streker under  

Of deler tilrådningene som gjøres om å rette innsatsen mot utdanning, ledelse, 

myndighetsstyring og informasjon. Of synes tilrådningene som fremmes er kloke, og vil særlig 

trekke fram formuleringen om at ”Grunnlaget for gode prioriteringsbeslutninger er god klinisk 

kompetanse”. Of deler også direktoratets vurdering av at ”sjekklister” bør utarbeides lokalt. 

Som anført over vil Of også tilrå at det gjennomføres en grundigere undersøkelse av 

utredninger og behandlingstiltak som har usikker helsegevinst, og en fordomsfri analyse av 

hvorfor slike tiltak videreføres, gjerne ved en kvalitativ tilnærming.   

Behov for myndighetsopplæring? 

Grunnlaget for gode overordnede beslutninger i helsetjenesten er god kunnskap om denne 

uvanlig komplekse tjenesten. Direktoratets utredning framstiller hvordan de overordnede 

prioriteringskriteriene ikke er godt kjent, men nok heller ikke fullt ut anvendbare i den kliniske 

hverdag. Forklaringen er sammensatt. Bedre opplæring av helsepersonell vil gjøre de 

overordnede prinsippene bedre kjent. Men det kan være nyttig – for å treffe gode framtidige 

beslutninger – at overordnede beslutningstagere også gjør seg bedre kjent med hvordan 

prioritering ivaretas i den kliniske hverdagen ute i helsetjenesten.  

Sak 40/18-19  Høring – Forslag om endringer i smittevernloven 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken. 

 

Sak 41/18-19 Høring – Endringer i universitets- og høyskoleloven og 

fagskoleloven -studentombud, trakassering og tilrettelegging 

læringsmiljø. 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) vurderer det som positivt at departementet foreslår å lovfeste en 

ordning med studentombud. Dette er etter OFs syn et viktig bidrag for å tydeliggjøre 

utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering så vel som 

andre typer trakassering, samt en bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne 

og særskilte behov. OF forstår høringsnotatet slik at det allerede i dag er etablert studentombud 

slik at en stor andel av studentene allerede har ombud ved sitt studiested. OF mener det er 

positivt at ordningen lovfestes slik at det etableres studentombud der dette i dag ikke 

eksisterer.  

 

Når det gjelder spørsmål om å ansette studentombud på åremål, er det OFs vurdering at 

hovedregelen om fast ansettelse bør gjelde også denne typen stillinger. OF forstår 

begrunnelsen, samtidig som OF ikke helt kan se at stilling som studentombud skiller seg 

vesentlig fra for eksempel stilling som personvernombud mv. Etter det OF er kjent med, 

ansettes personvernombud for eksempel i sykehus i faste stillinger. Sykehusansattes 

stillingsvern er riktignok regulert av arbeidsmiljøloven fullt ut, og OF kan ikke se at 

universitets- og høyskoleansatte bør ha dårligere vern. Stilling som studentombud kan også til 
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en viss grad sammenlignes med verv innen vernetjenesten, og OF kan ikke se sterke 

motforestillinger mot fast ansettelse i slike stillinger. Det er på denne bakgrunn OFs vurdering 

at studentombud bør sikres det stillingsvernet som ligger i fast ansettelse. 

 

Endelig bemerkes at OF mener det er uheldig å pålegge de aktuelle virksomhetene å opprette 

studentombud samtidig som det ikke følger friske midler med ordningen. Basert på en 

kartlegging av de institusjonene som i dag har et studentombud, anslås et studentombud i 100 

% stilling med drift- og kontorutgifter å koste i størrelsesorden 1 million kroner. OF mener det 

bør følge friske midler med lovfesting av ordningen.  

 

 

Sak 42/18-19 Høring – Ny regional utviklingsplan for Helse Vest RHF 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på styremøte 15.102018 og i etterkant på e-

post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) har gått gjennom planen. Innledningsvis vil Of berømme Helse 

Vest for at planen er relativ kort og konsis, og er framført i et godt og tilgjengelig språk, med 

gode illustrasjoner og bruk av tabeller. Planen gir et generelt godt inntrykk ved gjennomlesing. 

Slik planen nå er formulert og innrettet kan den synes å være stilt til den jevne leser (pasient). 

Men de viktigste mottakerne av plandokumentet er trolig departement, foretakene selv, og 

andre aktører i sektoren, og planen kunne med fordel – etter Ofs syn – være noe mer detaljert 

og spisset inn mot målgruppen. 

 

Som i øvrige regionale utviklingsplaner gis det en overordnet beskrivelse av at helsetjenesten 

har nytt godt av sterk vekst i mange år, men at vi står foran endringer som vil sette tjenesten 

under betydelig press når eldrebølgen skal håndteres samtidig som vi kan gå inn i en periode 

med svakere vekst. Det pekes på at oppgaveveksten i Helse Vest vil ligge på om lag 40 %. 

Bildet som utmales er noe fortegnet etter Ofs syn. Sammenholdt med samfunnsutviklingen 

forøvrig har ikke veksten i spesialisthelsetjenesten vært særlig sterk. For somatiske 

spesialisthelsetjenester var det faktisk en liten nedgang i ressursinnsats per innbygger i 

perioden 2005-15 (ref Jon Magnussen /Samdata). Oppgaveveksten i de kommende tiårene vil 

neppe bli så høy som skissert av Sykehusbygg da modellen ikke tar hensyn til utsatt sykelighet 

(”compression of morbidity”). De demografiske endringene vil også være mindre uttalt i 

Norge enn i øvrige europeiske land (unntatt Tyrkia og Luxembourg) da vi har hatt høye 

fødselstall inntil nylig. Utfordringsbildet vil derfor bli mindre dramatisk i Norge enn i andre 

land, og vi er helt uvanlig godt rustet til å møte disse utfordringene.  

I den første delen av planen presenteres det regionale foretaket og foretaksgruppen, og 

endringer og tiltak fra de siste årene skisseres. Of ser det som hensiktsmessig å gi en kort 

beskrivelse, men synes at denne delen av planen kunne vært gjort mer summarisk og da 

kortere. Det er viktigere å gi en bredere framstilling av framtiden enn av nåsituasjonen og hva 

som er oppnådd. I planen er det også en rekke overordnede formuleringer som vel skal 

synliggjøre eller bidra til å reflektere gode holdninger og forsett (pasientens helsetjeneste, 

bedre samhandling mv). Dette kunne også vært noe dempet i planen.  

Enkelte andre overordnede betraktninger kan ha reell verdi som retningsvalg for en ønsket 

utvikling, og kunne vært redegjort for i større detalj. Det peker blant annet på at planlegging 

må skje med hensyntaken til hele forløpet, og alle aktørene. Hvordan kan planlegging med 
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flere aktører styrkes?  Videre skisseres det at flere forløp kan håndteres av en aktør, slik at en 

kan unngå overganger. Of synes dette høres fornuftig ut, men det kunne vært beskrevet noe 

mer inngående. Kan vi se for oss at forløp som i dag behandles på begge tjenestenivå bare kan 

håndteres i spesialisthelsetjenesten, eller bare i primærhelsetjenesten? Hvilke tilstander kan 

være aktuelle.  

I planen beskrives at basis for helhetlige forløp er bedre digitale verktøy, og en ny digital 

plattform. I tillegg skal pasienten bidra mer aktivt enn tidligere, og nye teknologiske løsninger 

som sensorer, stordata og diagnostisering i sanntid. Of deler alle betraktningene, men savner en 

noe mer inngående redegjørelse, og konkretisering av tiltak. Er det aktuelt å innføre en ny 

digital plattform i perioden? Er det planer for bedre integrering av datasystemene? 

I omtalen av samhandling med andre aktører synes også Of at planen kunne være mer utviklet 

og konkret. Et eksempel er samhandling mellom foretakene. Hvordan kan denne utvikles for å 

nå målet om gode desentraliserte tjenester? Kan nye digitale verktøy bidra til at flere tilstander 

kan ferdig-behandles ved mindre foretak? Hva er i det hele tatt den konkrete strategien for 

ytterligere desentralisering, og hvilke tilstander kan være aktuelle? 

Under beskrivelsen av samhandling med avtalespesialistene er også omtalen helt overordnet. 

På dette feltet reflekterer heller ikke planen den politiske bestillingen om en betydelig styrking 

av ordningen. Dette bør komme tydelig frem, og det bør skisseres hvordan denne styrkingen 

best kan inngå i et samlet pasienttilbud. Kan det legges til rette for at flere tilstander kan 

ferdig-behandles i avtalepraksis? 

Framstillingen av samhandling med primærhelsetjenesten og fastleger fremstår som noe 

ensidig. Det pekes på at fastlegene sender for mange og dårlige henvisninger, og at utviklingen 

gjør at flere pasienter kan skrives ut tidligere, og at dette skaper ”utfordringar i samband med 

forventa rask utskriving”. Virkemidlene beskrives som for dårlige (uten at dette er 

konkretisert), og det beskrives at reformen trenger en fornying. Framstillingen kunne med 

fordel vært mer utfyllende (og konkret), og det bør være mulig å gjøre seg noen betraktninger 

om hvorvidt foretakene selv kan bidra til bedre samhandling. Det bør være godt kjent at både 

kommuner og fastleger kan oppleve at foretakene kan skrive pasienter ut for tidlig, og uten 

tilstrekkelig god informasjon. Hvordan kan foretaket bidra til at denne samhandlingen styrkes? 

Helse Vest har hatt et bedre grep om utvikling og vedlikehold av bygg enn andre regionale 

helseforetak. Også i denne planen gjøres det godt rede for planlagte prosjekter. Of ser dette 

som en styrke i planen, sammenholdt med de øvrige planene. Etter Ofs syn kunne likevel 

denne delen vært enda grundigere framstilt, og gjerne med tilhørende tabeller. Fordeling og 

rekkefølge av investeringer i bygg og MTU er en viktig del av det regionale foretakets 

oppgaver, og kan med fordel gis en tydelig plass i planen. I tillegg kunne 

vedlikeholdsprogrammet (som vel gjennomgående er bedre enn i øvrige regioner) beskrives.  

Til sist i planen gjøres det en oppstilling over hvilke føringer det regionale helseforetaket er 

underlagt og må ta hensyn til, og hvilke tiltak som en ser for seg å innføre i perioden. Of synes 

systematikken og framstillingen i tabeller fungerer godt. Men i tråd med kommentarene over 

skulle Of ønske at denne delen av planen var bedre utbygd, at tiltakene var tydeligere framstilt 

også tekstlig, og gjort gjenstand for en mer inngående drøfting. Det samlede bildet er at 

foretaket har store ambisjoner, men at det – for en del av tiltakene – ikke er konkretisert 

hvordan tiltakene faktisk skal gjennomføres.  
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Sak 43/18-19 Høring - Tilleggshøring om endringer i forskrifter om opptak til 

høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved 

Universitet i Oslo. 

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) har behandlet høringen på sitt styremøte 15. oktober 

2018, og vi har diskutert saken med representanter fra Ylf og Nmf for å få et bredere grunnlag 

for å vurdere saken. Styret vedtok følgende uttalelse: 

Bakgrunn: 

Universitetet i Oslo (UIO) ønsker å innføre opptak basert på en elektronisk multiple-choice-

questions (MCQ) test som kalles «Unitest» som en forsøksordning som vil gjelde i fem år fra 

2019 - 2020. UIO har foreslått at denne testen skal danne grunnlag for rangering av 20 % av 

søkerne i en egen kvote. Disse må i utgangspunktet ha et karaktergjennomsnitt på 5,0 fra 

videregående skole, noe som er vesentlig lavere enn opptak basert på karakterer alene. 

Begrunnelsen UIO bruker er at "en rekke høgt motiverte og kvalifiserte søkjarar ikkje får 

opptak. Erfaring tilseier at utveljing gjennom karakterar aleine ikkje speglar det samla bildet 

av dei nødvendige eigenskapane ein person treng for å bli ein god lege" og at alternative 

opptaksmetoder antakelig kan føre til «ett større mangfald både demografisk, geografisk og 

kjønnsmessig".  

Of mener følgende: 

• På generelt grunnlag er Of positiv til at universitetene utforsker nye metoder for opptak 

av studenter til høyere utdanning.  

• Of forstår at denne elektroniske MCQ’en (Unitest) evaluerer kandidatenes ”evne til 

kritisk tenkning, evne til kvantitativ tenkning, språklig og kulturell forståelse, 

mellommenneskelig forståelse og vitenskapelig tenkning” på et generelt grunnlag, men 

at testen ikke evaluerer kandidatenes evne til å bli en «god lege» spesifikt. 

(https://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2018/testing-av-alternativt-

opptak-i-medisin.html).  

• Of oppfatter at det eksisterer en usikkerhet omkring hvilke opptaksmetoder for høyere 

utdanning generelt - og medisinstudiet spesielt - som er den kvalitativt beste, og at 

ingen enkelt metode skiller seg ut som den klart foretrukne. Vi ville derfor ha forventet 

at Unitest var bedre validert med vitenskaplige metoder når UIO nå velger denne 

metodikken. Saken, slik den fremgår i høringsskrivet, beskriver på ingen god måte 

hvilke konkrete problemer med dagens opptakssystem som UIO forventer at Unitest 

skal utbedre og dermed blir argumentasjonen for innføringen av denne testen for svak. 

• Et alternativ, som Of forstår er forkastet, er å bruke flere opptaksmetoder sammen for å 

gi et bredere grunnlag for seleksjon av kandidatene, og vi forstår at det er i en slik 

sammenheng denne testen som regel er brukt ved utenlandske læresteder. For eksempel 

kan en MCQ brukes sammen med intervju/mini-intervju eller andre metoder, men dette 

er sannsynligvis mer kostbart og krevende å gjennomføre for UIO enn en enkel 

digitalisert MCQ som kan gjennomføres på nett uavhengig av hvor søkerne bor. OF 

mener det er en svakhet å velge den enkleste og billigste metoden uten å utforske 

bredere teknikker når man søker å etablere bedre opptaksmetoder til medisinstudiet. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fstudier%2Faktuelt%2Faktuelle-saker%2F2018%2Ftesting-av-alternativt-opptak-i-medisin.html&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001683977&sdata=N3Km0kP%2FnItMRtU%2FVpF3NBetaD1%2FMUFztgdchSFcmiY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fstudier%2Faktuelt%2Faktuelle-saker%2F2018%2Ftesting-av-alternativt-opptak-i-medisin.html&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001683977&sdata=N3Km0kP%2FnItMRtU%2FVpF3NBetaD1%2FMUFztgdchSFcmiY%3D&reserved=0
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• Of registrerer at en pilot med bruk av Unitest er gjennomført ved UIO der man brukte 

frivillige studenter og premierte disse for deltagelse, men resultatene av denne piloten 

er ikke fremlagt verken i høringsskrivet eller på nettsiden til UIO. Ikke-publiserte 

resultat som grunnlag for innføring av nye metoder er ikke vanlig i akademia for øvrig 

og bør unngås. (https://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2018/testing-av-

alternativt-opptak-i-medisin.html). 

• UIO sin bruk av termen ”egnethet som lege” i det offentlige rom og i artikler 

(Tidsskriftet) for å begrunne innføringen av Unitest er villedende, da denne testen 

sannsynligvis kun er en test på intelligens og evnen til å gjennomføre ett krevende 

studium, og ikke en test på egnethet som lege i yrket. 

(https://tidsskriftet.no/2018/08/kronikk/pa-tide-med-egnethetstest-medisinstudenter, 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/uio-vil-endre-opptakskriteriene-for-

medisinstudiet/).  

• Of registrerer at Nmf og Ylf har uttalt seg kritisk til bruk av Unitest for opptak til 

medisinstudiet i media og at de poengterer at testen har en ”gender-bias” som synes å 

favorisere gutter. Selv om dette kan være positivt for økt opptak av gutter til 

medisinstudiet, så mener Of at en kjønnsbalanse i studiet bør ivaretas av andre 

mekanismer enn en test som favoriserer en gruppe studenter. Of registrerer at andre 

fagfolk også har kritisert testen for å være en variant av intelligens-test uten å ta opp i 

seg en evaluering av empati, kommunikasjonsevner og personlighet som også kreves 

for å være en god lege (https://www.dagbladet.no/kultur/ja-takk-til-egnethetstester-av-

medisinstudenter/70235085, https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/uio-

vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet/, https://yngreleger.no/artikkel/egnet-

som-lege, https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/27/-det-er-ikke-evidens-for-

at-en-egnethetstest-vil-gi-bedre-leger/ )  

 

Konklusjon: 

Of støtter universitetene i deres arbeid for å bedre seleksjon av studenter til medisinstudiet. 

Imidlertid, så synes Of at en innføring av Unitest til dette formålet virker dårlig dokumentert 

vitenskapelig. Unitest tester sannsynligvis kun studenters gjennomføringsevne av (ethvert) 

krevende universitets-studium, og evaluerer ikke spesifikt kjerneverdier og egenskaper som 

kreves for å bli gode leger i yrket. Metoden synes å være valgt utifra at det er den minst 

resurskrevende, uten å vurdere mer sammensatte metoder som kan gi et bredere grunnlag for 

seleksjon av studenter. Of kan således ikke støtte innføringen av Unitest som en prøveordning 

for medisinstudiet.   

 

 

Sak 44/18-19 Høring – forslag til ny forskrift om adgangen til å reservere 

anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

Of-styret vedtok å ikke sende inn en høringsuttalelse i saken. 

 

Sak 45/18-19 Høring – endringer i apotekloven, legemiddelloven og 

folketrygdlovens kapittel 25. 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:   

 

Merknader til foreslåtte endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens 

kapittel 25:  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fstudier%2Faktuelt%2Faktuelle-saker%2F2018%2Ftesting-av-alternativt-opptak-i-medisin.html)&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001693982&sdata=J5RZ%2FKrvydIjUxX5BnOb%2BlcvYH2%2FV8d3ecSMTXBsHj4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.med.uio.no%2Fstudier%2Faktuelt%2Faktuelle-saker%2F2018%2Ftesting-av-alternativt-opptak-i-medisin.html)&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001693982&sdata=J5RZ%2FKrvydIjUxX5BnOb%2BlcvYH2%2FV8d3ecSMTXBsHj4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftidsskriftet.no%2F2018%2F08%2Fkronikk%2Fpa-tide-med-egnethetstest-medisinstudenter&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001693982&sdata=FkS8H6llokmpyHiC%2Fg2HJXXtUEPJFRpOzSmGAh8PQVE%3D&reserved=0
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/uio-vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/uio-vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fkultur%2Fja-takk-til-egnethetstester-av-medisinstudenter%2F70235085&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001703996&sdata=AxdkBVARDE9Td4kBY6eJnlLSpx4ukEh2uyrAJoc7Y%2BA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fkultur%2Fja-takk-til-egnethetstester-av-medisinstudenter%2F70235085&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001703996&sdata=AxdkBVARDE9Td4kBY6eJnlLSpx4ukEh2uyrAJoc7Y%2BA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2018%2F09%2F17%2Fuio-vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet%2F&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001703996&sdata=b%2F%2FdTrW%2ByObo%2BjGolWpInzad2ub0hoKvvCUFc6VobtE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2018%2F09%2F17%2Fuio-vil-endre-opptakskriteriene-for-medisinstudiet%2F&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001703996&sdata=b%2F%2FdTrW%2ByObo%2BjGolWpInzad2ub0hoKvvCUFc6VobtE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyngreleger.no%2Fartikkel%2Fegnet-som-lege&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001714000&sdata=SfR95RvsV9Zy8DbdZ9ieX04YeRNM4rpOZARYvxRUh%2BE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyngreleger.no%2Fartikkel%2Fegnet-som-lege&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001714000&sdata=SfR95RvsV9Zy8DbdZ9ieX04YeRNM4rpOZARYvxRUh%2BE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2018%2F09%2F27%2F-det-er-ikke-evidens-for-at-en-egnethetstest-vil-gi-bedre-leger%2F&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001724009&sdata=8GOuuRojLQpY8k%2B2W6N4LlCAiiI%2BJH4foaX7jkUKqyw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagensmedisin.no%2Fartikler%2F2018%2F09%2F27%2F-det-er-ikke-evidens-for-at-en-egnethetstest-vil-gi-bedre-leger%2F&data=02%7C01%7Cliv.marit.fagerli%40legeforeningen.no%7C85bab5568d95458ba34a08d6340c1e03%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636753624001724009&sdata=8GOuuRojLQpY8k%2B2W6N4LlCAiiI%2BJH4foaX7jkUKqyw%3D&reserved=0
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Of har gått igjennom saken og forslagene til endringer. Of støtter på prinsipielt grunnlag at 

overtredelsesgebyr kan være et hensiktsmessig virkemiddel der dagens reaksjonsmidler ha vist 

seg å ikke være tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig og dermed heller ikke 

har den nødvendige preventive effekten for å sikre etterlevelse av regelverket.  

 

Of registrerer at departementet ikke foreslår konkrete bestemmelser om hvordan 

overtredelsesgebyret skal utmåles og heller ikke beløpsstørrelser. Departementet opplyser at 

forskriftsbestemmelser om utmåling, betaling mv vil sendes på høring etter at det er nærmere 

bestemt hvilke overtredelser det skal kunne ilegges overtredelsesgebyr for. Høringen beskriver 

derfor bare prinsipper som er tenkt lagt til grunn for utmålingen, men uten at det antydes nivå 

på gebyret mv. 

 

Of har forståelse for at det kan være hensiktsmessig å vente med nærmere beskrivelse av nivå 

på gebyret mv, samtidig som Ofs vurdering av om overtredelsesgebyr bør innføres kan 

avhenge av nettopp nivå mv. Of støtter prinsippet departementet beskriver om at 

overtredelsesgebyret må være så høyt at det har nødvendig preventiv effekt, samtidig som det 

ikke må være uforholdsmessig sett i forhold til overtredelsens art og konsekvenser, samt hvem 

som er overtreder og overtreders betalingsevne. Ofs støtte til at det kan være hensiktsmessig i 

visse tilfeller med overtredelsesgebyr forutsetter at nivået på gebyret er et nivå OF kan slutte 

seg til. 

 

Of støtter at skyldkravet ved overtredelsesgebyr overfor fysiske personer skal være subjektiv 

skyld, ved at det kreves forsett eller uaktsomhet. Of kan også gi støtte til et objektivt skyldkrav 

overfor virksomheter som omfattes som foretak – i tråd med det som ligger til grunn for 

departementets vurdering i Prop. 60 L (2017-2018).  

 

Særskilte merknader til foreslåtte endringer i folketrygdloven og blåreseptforskriften  

 

Etter Ofs syn er det viktig at ileggelse av overtredelsesgebyr skjer etter en konkret vurdering, 

og Of støtter således at innføring av overtredelsesgebyr er en "kan" bestemmelse, og ikke en 

"skal" bestemmelse. Dette gir rom for utøving av skjønn ved vurderingen av om 

overtredelsesgebyr skal ilegges. Særlig viktig er dette etter Ofs syn ved forskrivning av 

legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler da forskrivning i seg selv ofte er 

resultat av legens konkrete og skjønnsmessige vurdering.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Helse- og omsorgsdepartementet legger i høringsnotatet gjennomgående til grunn at de etater 

som får oppgaven med å ilegge overtredelsesgebyr og de etater som er klageinstans for ilagte 

gebyr, kan dekke eventuelle økte kostnader innenfor gjeldende budsjettrammer.  

 

Selv om kontroll- og tilsynsansvaret allerede ligger på disse myndighetene, pålegges de 

respektive myndigheter nye oppgaver ved innføring av overtredelsesgebyr. Det kan tenkes at 

departementet har rett i at innføring av overtredelsesgebyr i noen tilfeller vil medføre redusert 

bruk av andre virkemidler. Of er likevel kritisk til det stadige tilfanget av oppgaver som tilføres 

ulike aktører uten at det samtidig følger midler til å håndtere økte kostander.  

 

Til illustrasjon nevnes at myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av 

blåreseptforskriften foreslås lagt til Helfo, med Helseklage som klageinstans. På helseklage.no 
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fremkommer det at saksbehandlingstiden for administrative reaksjoner i dag er på 10 -11 

måneder. Dette omfatter alvorlige saker som advarsel, tilbakekall og suspensjon av 

autorisasjon, begrensning i autorisasjonen og tap av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A 

og B. En så lang saksbehandlingstid er etter Ofs syn et rettssikkerhetsproblem, særlig der 

vedtak ikke er gitt oppsettende virkning. Det er etter Ofs syn grunn til å frykte at 

saksbehandlingstiden vil øke dersom Helseklage tilføres nye oppgaver uten at dette samtidig 

kompenseres økonomisk. Det er på denne bakgrunn Ofs syn at det er uheldig hvis det innføres 

nye oppgaver uten at det samtidig følger friske midler med oppgavene.  

 

 

Sak 46/18-19 Høring – Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv.  

   Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Frist 5.12.2018. Geir Arne Sunde lager forslag til utkast til 

høringsuttalelse. Saken behandles på neste styremøte.  

 

Sak 47/18-19  Eventuelt 

- Of har oppnevner Anne-Karin Rime til arbeidsgruppen for 

Legeforeningens arbeid innen samhandling. 

 

- Oppnevninger etter møte i forhandlingsutvalget 11.10.2018.  

Geir Arne Sunde representerer Of i den partssammensatte gruppen 

knyttet utdanningsfond III. Anne-Karin Rime er vararepresentant. 

 

Christian Grimsgaard representerer Of i gruppen som skal følge opp 

implementering av faste stillinger. Ståle Clementsen er vararepresentant. 

 

Anne-Karin Rime blir Ofs representant i sentral streikekomité Spekter-

området. 

 
 
15.10.2018 / Jan Eikeland / Edith Stenberg (ref.) 


