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   Godkjent 31.5.2021. 

 

Referat fra styremøte i Of - 07/2021 
 
Tidspunkt:    Mandag 10. mai 2021, kl. 10.30 – 15.00. 

     

Sted:   Telefonmøte / teams-møte.  

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Solveig Nergård, 

Lindy Jarosch-von Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Christian 
Grimsgaard og Ståle Clementsen (ikke under sak 59, 60, 61 og 62.) 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridisk rådgivere). 
 
Andre deltakere:  Redaksjonsmedlem Arne Refsum i deltok under orienteringssaken om 

bladet Overlegen. 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 59/2021  Referat fra styremøtet 14. april 2021 

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 60/2021  Protokoll fra landsrådsmøtet 15. april 2021 

   Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 61/2021  Referat fra styremøtet 21. april 2021 

   Referatet ble godkjent. 

 

Sak 62/2021  Regnskapsrapport 1. kvartal 2021 

   Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning. 

 

Sak 63/2021  Landsstyremøtet 2021 – planlegging formøter 

Styret vedtok å avvente beslutningen om hvordan Ofs møter i 
forbindelse med landsstyremøtet skal arrangeres i påvente av hvordan 
smittesituasjonen utvikler seg og føringer fra sentralstyret. 
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Sak 64/2021  Kandidater komiteer Legeforeningen – valg Landsstyret 

Valgkomite 

Styret vedtok å foreslå Jon Helle som kandidat til Legeforeningens 
valgkomite for den kommende perioden. 
 

Desisorutvalget 

Styret vedtok å foreslå Harald Bergan som kandidat til Legeforeningens 
desisorutvalg for den kommende perioden. 

 

Sak 65/2021  Innkalling til landsrådsmøte mandag 30. august 2021 

Styret besluttet at det ekstraordinære landsrådsmøtet 30. august 2021 
og markeringen av Ofs 60-års jubileum skal avvikles på Grand Hotel, 
Oslo. Styret diskuterte aktuelle programposter. 

 

Sak 66/2021  Tid og sted for Ofs vårkurs 2022 

Styret vedtok å arrangere vårkurset i 2022 enten i uke 16 eller 17. Styret 
diskuterte mulige steder. Sekretariatet innhenter tilbud fra aktuelle 
hoteller i de angitte tidsrommene. 

 

Sak 67/2021  Nytt webinar om sykehusbygg 

Styret vedtok å arrangere et nytt webinar om sykehusutbygg med 
utgangspunkt i rapporten fra Rambøll. Anne-Karin Rime og Christian 
Grimsgaard følger opp saken sammen med sekretariatet.  

 

Høringssaker 
 
Sak 68/21  Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av 

Koronapandemien 
Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side.  
 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

Norsk overlegeforening (OF) har gått gjennom rapporten med særblikk på framstillingen og 
vurderingene av spesialisthelsetjenestens forberedelse til og innsats under pandemien. Of har 
følgende overordnede vurderinger 

-       Kommisjonen har ikke beskrevet beredskapen i sykehusene ved inngangen til 
pandemien. Det gjelder alle kapasiteter som er nødvendige ved behov for økt innsats 
fra spesialisthelsetjenesten. Of finner det særlig påfallende at kapasiteten innen 
akuttkjedene, herunder intensiv, ikke er framstilt.  
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-       Kommisjonen gjør i liten grad vurderinger av om sykehusene har ivaretatt 
ansvaret for beredskap som følger av beredskapslovgivningen og oppdragene som er 
gitt foretakene i oppdragsdokument og i foretaksmøter.  

Kommisjonen ble gjennom mandat gitt i oppgave å kartlegge alle relevante sider ved 
pandemien, herunder «Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering 
og samarbeid». I kommisjonens egen tolkning av mandatet fremgår det at sykehusene også 
er omfattet: «vår evaluering omfatter derfor regjeringen, departementene, direktorater, 
Folkehelseinstituttet, statsforvaltere, helseforetak, kommuner og fylkeskommuner». Til tross 
for dette er ikke helsetjenesten tema for noen av de 17 læringspunktene kommisjonen har 
valgt ut.  

Pandemien har fått et mindre alvorlig forløp i Norge enn de fleste andre land. Dette skyldes i 
hovedsak at de iverksatte samfunnsmessige tiltakene har hatt ønsket effekt. Hvis 
smitteutbredelsen hadde vært høyere er det sannsynlig at sykehusenes kapasitet ville blitt 
overskredet, og at tilgangen til smittevernutstyr ikke ville vært tilstrekkelig. Sykehusenes 
begrensede behandlingskapasitet og tilgang til smittevernutstyr har vært helt avgjørende 
momenter ved vurdering av hvilke tiltak som er egnede i forløpet av pandemien. Tidlig i 
pandemien fremkom det at sentrale helsemyndigheter hadde et bilde av kapasiteten i norske 
sykehus som ikke var i overenstemmelse med den faktiske situasjonen. Da realitetene ble 
kjent for regjeringen, ble dette styrende for den videre håndteringen. Manglende lagre av 
smittevernutstyr og manglende reservekapasitet i sykehusene var sterkt medvirkende til de 
omfattende samfunnsmessige tiltakene som ble iverksatt av regjeringen 12 mars 2020. Også i 
sykehusene ble det av hensyn til kapasitetsbegrensning og mangel på utstyr iverksatt 
restriksjoner og tiltak som medførte at pasienter ble utskrevet, avvist eller fikk utsatt 
behandling. 

Of finner kommisjonens manglende kartlegging og vurdering av beredskap i 
spesialisthelsetjenesten beklagelig. Kommisjonen beskriver fravær av beredskapslagre for 
smittevernutstyr, men bebreider sentrale helsemyndigheter for dette forholdet. Det fremgår 
imidlertid av beredskapslovene og av en rekke oppdrag gitt til foretakene at de selv har 
ansvar for å vurdere behovet for og bygge opp lagre. Hvorfor dette ikke var ivaretatt av 
foretakene er ikke vurdert. Videre gjør kommisjonen verken kartlegging eller vurdering av 
øvrige kapasiteter som sykehusene må inneha for å skalere opp tjenestetilbudet.  

Kommisjonen beskriver at tjenestene ikke var forberedt på denne pandemien, da 
hovedinnretningen på planverket var rettet mot pandemisk influensa, som kommisjonen 
beskriver er av kortere varighet. Of anser dette som en søkt forklaring. Hovedutfordringen for 
helsetjenestene i Norge har vært den akutte belastningen i tjenestene. Ved et større 
smitteutbrudd ville tjenestene ikke vært i stand til fullt ut å håndtere oppgaven. Om dagens 
er influensa- eller koronavirus spiller ingen rolle for belastningen i akuttsituasjonen.  

Ofs samlede vurdering er altså at kommisjonen i hovedsak ikke beskriver kapasitet og 
beredskap i helsetjenesten knyttet til en pandemi-hendelse med økt behov for tjenester. 
Kommisjonens manglende kartlegging av beredskap i sykehusene ved inngangen til 
pandemien medfører at verken kommisjonen eller andre aktører kan gjøre vurderinger av om 
beredskapshensyn er godt nok ivaretatt i spesialisthelsetjenesten basert på kommisjonens 
rapport. På dette området er altså rapporten sterkt mangelfull.  
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Etter det Of kjenner til har beredskap i spesialisthelstjentesten blitt gradvis redusert de 
senere årene, og reservekapasiteten er i dag begrenset. Dette forholdet øker sårbarheten ved 
ulike type hendelser som medfører økte krav til tjenestene. Etter det Of kjenner til er det på 
endel områder manglende samsvar mellom oppgavene sykehusene har blitt gitt (gjennom 
lovgivning eller etter direkte oppdrag fra eier) og det som faktisk er gjennomført. Det er 
sannsynlig at dette også gjelder på andre områder enn forsyningssikkerhet og øvrig 
beredskap. Dette burde vært kartlagt, beskrevet og vurdert i kommisjonens gjennomgang. 
Manglende etterlevelse av nasjonale bestemmelser, planverk og oppdrag som blir gitt kan gi 
økt sårbarhet for en rekke andre hendelser enn pandemier.   

Sak 69/2021  Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten 
 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Bakgrunn:  
Ekspertgruppens mandat var å utrede modeller for framtidig drift av den operative delen 
av  luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter), herunder å beskrive 
utvikling og status (regelverk, organisering, kostnader og finansiering, grenseflater mot øvrig 
ambulansetjeneste, redningstjenesten mv.), organiseringen av tjenesten i andre land det er 
naturlig å sammenlikne seg med, f.eks. Sverige og Danmark, gjennomgå erfaringer med 
operatørbytte og vurdere dette, beskrive utfordringene med dagens organisering av 
luftambulansetjenesten og aktuelle modeller for framtidig drift av den operative delen av 
luftambulansetjenesten, og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene 
(agens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne, modell med offentlig drift og 
modell med drift av ideelle aktører). Andre modeller kunne også vurderes. 
 
I mandatet framgår det også at ekspertgruppen bør drøfte fordeler og ulemper med to 
forskjellige anbud, dvs. ett for ambulansefly og ett for ambulansehelikopter, samt drøfte 
fordeler og ulemper ved eventuelt å dele anbudene opp geografisk.  

 
Of mener: 
 
Ekspertgruppen skal ha ros for å ha levert en grundig rapport og sikret en involverende 
prosess under en vanskelig pandemi, der utvalget har sørget for at de fleste aktører som 
kommer i berøring med luftambulansetjenesten (ambulansefly, helikopter eller legebil) er 
hørt. Rapporten gir en rimelig god beskrivelse av utviklingen og utfordringene i 
luftambulansetjenesten i dag.  
 
Ekspertgruppen har konkludert med å anbefale den sannsynligvis minst kontroversielle 
løsningen, og Of mener dette er forventet utfra de andre utfordringene Helse-Norge står 
ovenfor i dag. Utvalget foreslår en kontinuasjon av dagens anbuds modell med eksterne 
tjenestetilbydere for den fly-operative leveransen og der den medisinske leveransen (leger og 
fly-sykepleiere) fortsatt skal komme fra spesialisthelsetjenesten, som har det medisinske 
ansvaret - slik dette er organisert i dag. Utvalget foreslår videre noen mindre 
forbedringspunkt knyttet til sikring av lønns og arbeidsforhold for det personell som ikke er 
tilknyttet sykehusene ved nye anbud (for eksempel piloter og redningsmenn), en forbedring 
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av anbudssystemet, samt en administrativ styrking av Luftambulansetjenesten HF som i dag 
håndterer kontrakter for de fly-operative leveransene.  
 
Selv om dette nok vil fremstå som en tilfredsstillende løsning for de fleste, mener Of at 
utvalget ikke i tilstrekkelig grad har utredet de to andre modellene i mandatet. Vi stiller oss 
litt undrende til argumenter om at en inn-sourcing av tjenesten (full offentlig drift slik som 
øvrig ambulansetjeneste i spesialisthelsetjenesten hovedsakelig er organisert i dag) vil være 
for komplisert å drifte ledelsesmessig for de regionale helseforetakene. Tilsvarende mener vi 
også at en full out-sourcing av tjenesten (for eksempel privat ideell drift av både fly-operativ 
tjeneste og medisinsk tjeneste (leger og sykepleiere)) heller ikke i tilstrekkelig grad er belyst i 
rapporten.  
 
Om full privat ideell modell også inkluderer legetjenester er uklart i rapporten. Of mener at 
det er kritisk viktig at leger og sykepleiere i tjenesten rekrutteres fra, og ansettes i 
helseforetakene, uavhengig av driftsmodell - for å sikre nødvendig medisinsk kompetanse og 
forsvarlig utvikling av tjenesten. Ikke minst vil dette være viktig innenfor pasientgrupper som 
nyfødt og intensivtransport, men også regelmessig tilknytning til regionale miljø på 
sykehusene innen for eksempel traumatologi, nevrologi og kardiologi vil være viktig for 
ivaretagelse av de sentrale pasienttilbud som luftambulansetjenestene skal levere.  
 
Of er enig med utvalget når de beskriver at flere faktorer, som utvikling av nye 
behandlingsmuligheter ved tidskritiske tilstander og omorganisering av sykehusfunksjoner, 
kan medføre at bruken av luftambulansetjenester må kunne endres raskere og på en mer 
fleksibel måte enn ved dagens lange anbudskontrakter. Særlig kan dette gjelde nye og 
endrede funksjoner innenfor intensivbehandling, nyfødtmedisin, og andre tidskritiske 
tilstander som akutte skader, hjerneslag og hjerteinfarkt. Lange kontrakter med operatører 
som hovedsakelig kan ha fly-operativt fokus, og ikke sitter med det medisinske sørge-for 
ansvaret, kan utfordre behovet for nødvendig fleksibilitet og tilpassinger i forhold til bruk av 
luftambulansetjenester i takt med utvikling av nye behandlingsmetoder innen sentrale 
kirurgiske og medisinske tilstander. 
 
Med de ulike behovene som finnes i helseregionene i vårt langstrakte land, og med relativt 
store regionale ulikheter i sykehusstruktur og organisering av kritiske funksjoner som intensiv 
og PCI-tilbud, mener Of at utvalget særlig kunne vurdert om anbudene burde vært mer 
geografisk oppdelt for å sikre at regionenes ulike behov for tilfredsstillende 
luftambulansetjenester ble dekket.  
 
Of er enig i at luftambulansetjenestens rolle som en kritisk helseaktør stadig blir viktigere, 
selv om tjenesten kun bidrar med 2-3 % av alle ambulanseoppdrag. Selv om en modell med 
offentlig drift ville sikret bedre styring og kontroll ved at det offentlige bærer operativ og 
økonomisk risiko, slik utvalget skriver – og at bedre styring fra helseforetakene sin side kan 
tilrettelegge for mer løpende utvikling i tråd med endringer i medisinsk utvikling og 
behandling og befolkningens behov, så ser Of også at en forbedring av dagens modell kan 
oppnå noen av de samme fordelene. Dette forutsetter dog bedre styrings og kvalitetsdata 
både på pasientsikkerhet og fra pasientbehandling i tjenesten fremover. 
 
Of er uenig med utvalget når de sier at det viktigste må være å sikre lønnsbetingelser til 
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personellet som arbeider i operatør-selskapene ved nye anbud, selv om vi forstår grunnlaget 
for utsagnet. Det viktigste må i våre øyne være å kunne tilpasse luftambulansetjenestene til 
de behov befolkningen i regionene til enhver tid har for avanserte akuttmedisinske tjenester. 
 
Of mener det er positivt at private og ideelle organisasjoner kan bidra til forskning, 
innovasjon og utvikling av tjenesten. Likefult, så vil leveranse av luftambulansetjenester til 
spesialisthelsetjenesten også kunne brukes i selskapenes markedsføring og utadrettet 
virksomhet for å skaffe egne midler fra eksterne givere og gaver, og vi er bekymret for 
signaler om at slik innovasjonsarbeid vil stanse opp dersom man ikke tildeles kontrakter 
fremover, slik utvalget beskriver i sin rapport. Samtidig ser Of at den vesentligste delen av 
forskning og innovasjon innenfor akuttmedisin nok fortsatt vil utgå fra sykehusene og de 
regionale forskningsstrategiske satsningene, og vi er trygge på at forskning og utvikling 
innenfor luftambulansetjenesten vil fortsette uavhengig av hvilken driftsmodell som velges 
fremover.  
 
Of mener at en hensiktsmessig utvikling av anbudssystemet kun bør omfatte teknisk materiell 
(fly, helikopter og legebil) for å sikre oppdatert og trygt materiell i tjenesten. Personell bør 
ikke omfattes av slike anbud, for å sikre ro og unngå arbeidsmiljøutfordringer ved hvert 
anbud, ikke minst av flysikkerhetshensyn. Videre bør anbudene utvikles mtp geografiske 
ulikheter og bli mer tilpasset de medisinske behov befolkningen og sykehusene i hver region 
har.  
 
Of er enig i at det bør være minst 2 operatører til enhver tid på hhv ambulansefly og 
helikopter, for å sikre nødvendig robusthet og fleksibilitet i tjenesten, og for å sikre nødvendig 
beredskap ved tekniske eller organisatoriske forhold hos leverandører av flytjenester. Videre 
bør flåtestyrken forenkles (maks 2 typer maskiner) for å unngå for stor gjennomstrømming av 
personell og utdanningsutfordringer ved hver base av flysikkerhetshensyn. Beredskapsmaskin 
på hver base bør være lik originalmaskin.    
 
Til slutt vil Of også bemerke at ekspertgruppens sammensetning burde inkludert personell fra 
alle de fire yrkesgruppene i tjenesten, for å sikre representativitet og legitimitet til arbeidet 
blant personell som jobber i tjenesten.     
 

Saker til orientering / diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen 

• Bladet Overlegen 

• Møte med PSL 28. mai 2021, 15.30-16.30. 

• Medlemsregisteret – mail fra Dnlf 

• Vedtektsendringer – arbeidsgruppe 

• Lederutvalget – webinar – evaluering 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Korona-pass 

• Styret/ sekretariatets tilbakemelding. 
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• Valg 2021 

• Styrets kvarter. 
 

 

Referenter: Edith Stenberg og Jan Eikeland 


