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   Godkjent 18.6.2021 

Referat fra styremøte i Of - 08/2021 
 
Tidspunkt:    Mandag 31. mai 2021, kl. 14.00 – 17.00. 

     

Sted:   Teams-møte/ fysisk møte. 

   Ofs leilighet Bryggetorget 7, Aker Brygge, Oslo 

 
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. 

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

(juridiske rådgivere). 

Vedtakssaker 
 

Sak 70/2021  Referat fra styremøtet 10. mai 2021 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 71/2021  Landsstyremøtet 2021 – medlem til redaksjonskomitéen 

Styret vedtok å foreslå Erik Høiskar, OUS, som medlem til 
redaksjonskomitéen i landsstyremøtet.  

 

Sak 72/2021  Landsstyremøtet 2021 – planlegging 

Styret forberedte og fordelte oppgaver i forbindelse med 
gjennomføringen av landsstyremøtet i Legeforeningen.   

    

Sak 73/2021  Innkalling til landsrådsmøte mandag 30. august 2021 

Styret planlegger for å gjennomføre et fysisk møte. Foreløpig sakliste og 
innkalling sendes ut snarest etter landsstyremøtet.  
Foreløpige saker:  

- Etterutdanning 
- Rambøll-undersøkelsen 
- Forhandlinger 2021 - status 
- Vedtektsendringer – status fra arbeidsgruppen 
- Eventuelt 
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Sak 74/2021  Vårkurset 2022 – tid og sted 

Styret vedtok at vårkurset for 2022 legges til Svalbard i slutten av april. 
Sekretariatet innhenter pristilbud på reise og opphold før endelige 
datoer besluttes. Styreleder får fullmakt til å fatte en endelig 
beslutning. 

 

Høringssaker 

Sak 75/2021  Høring – Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av 
helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 

 Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Høringsteksten er innrettet på et overordnet nivå med bruk av terminologi som «helsedata» 
og økosystem. Det er derfor ikke enkelt å overskue hva forslaget omfatter, og hvordan 
forslaget til forvaltning vil falle ut. Helsedata er et vidt begrep som omfatter alt fra aggregerte 
anonymiserte data til personidentifiserbare sensitive opplysninger. Det er i fremlegget ikke 
nærmere beskrevet eller gjort avgrensninger av hvilke data forslaget omfatter. Tilsvarende er 
begrepet «økosystem» ikke et presist begrep.  
  
Of registrerer at forslaget innebærer at Direktoratet for E-helse gis vide fullmakter når det 
gjelder den detaljerte innretningen. Det er presisert at interessenter skal gis innflytelse. Også 
på dette området er notatet overordnet, det beskrives at «brukere» skal gis innflytelse. 
Omfatter dette begrepet alle som måtte ønske å bruke data, inklusive kommersielle 
interessenter i inn- og utland? Det beskrives videre at «fag» skal gis innflytelse. Hvilket fag er 
det en sikter til her, er det medisinsk-faglige miljø eller er det andre fag? 
  
Det største tilfanget av helsedata innhentes i møte mellom leger og øvrig helsepersonell og 
pasienten. Helseopplysninger gis i hovedsak under en forståelse om at opplysningene gis 
fortrolig behandling, og at de anvendes i tråd med formålet som ligger til grunn for 
kontakten. Sekundær bruk av helsedata krever i dag i hovedsak samtykke fra pasienten. Det 
fremgår ikke i dette forslaget hvordan dette skal ivaretas innenfor helsedataprogrammet.  
  
Of er bekymret for at Direktoratet for E-helse gis så vide fullmakter i den endelige 
innretningen av ordningen. Of er videre bekymret for manglende representasjon og videre 
ivaretakelse av medisinsk-faglige hensyn. Of er bekymret for at det kan legges opp til en bruk 
av helsedata som ikke samsvarer med formålet som lå til grunn da pasienten avgav 
opplysningene. En slik utvikling vil kunne svekke pasientenes tillit til fortrolig behandling av 
helseopplysninger.   
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Sak 76/2021  Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og  
karriereutvikling 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok følgende uttalelse:  
 
Som en oppfølging av rapporten "Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler" fra et utvalg 
ledet av prof. Arild Underdal, har regjeringen besluttet å legge fram en strategi for 
forskerrekruttering og karriereutvikling som nå sendes på høring. Tidligere ble det besluttet 
at det ikke var grunnlag for å gå videre med utvalgets forslag til en revidert stillingsstruktur. 
Departementet opplyser om at det kom frem en bred enighet blant høringsinstansene om at 
det er flere utfordringer knyttet til den tidlige fasen av karrieren, særlig postdoktorstillingen. 
 
Departementet opplyser at strategien har som mål å legge til rette for et godt samspill 
mellom Kunnskapsdepartementet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene ved å legge 
gode rammer og synliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen i rekrutterings- og karrierepolitikken.  
Departementet foreslår fem satsningsområder med mål om å:  

• Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske institusjoner, 
blant arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets interesse for å ansette 
doktorgradsutdannede  

• Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge forskertalenter  
• Styrke arbeidet med profesjonalisert karriereveiledning for unge forskere  
• Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de høyere 

utdannings- og forskningsinstitusjonene  
• Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og  
      reguleringsvirkemidler  

 
Overlegeforeningen støtter tiltakene med å gi gode rammer for å øke forskerrekruttering. Det 
følger av nasjonal handlingsplan for kliniske studier at helsepersonell innen alle faggrupper 
trenger skjermet tid til forskning innenfor deres arbeids- tid for at de skal kunne delta i og 
initiere kliniske studier. 
 
Flere kombinerte stillinger med klinisk arbeid og klinisk forskning vil bidra til flere kliniske 
studier og økt kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.  
 
Universitetstilknytning kan være nyttig for noen, og opprettelse av kombinerte stillinger som 
er tilstrekkelig finansiert er viktig.  En mulighet er at RHF, HF og universitet går sammen om 
finansiering. 
 
Overlegeforeningen mener at for å nå målet om flere kliniske studier som integreres i den 
kliniske hverdagen til både ferske og erfarne overleger, må det lyses ut flere 
fordypningsstillinger også for overleger.  
 
Overlegeforeningen mener videre at kombinerte stillinger og fordypningsstillinger vil styrke 
forskningskulturen i sykehusene, og integrere samarbeidet med universitetene. 
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Saker til orientering / diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen 

• Valg 2021 

• Medlemsregisteret – status 

• Status forhandlingssituasjon  / lokale forhandlinger 

• Aktuelt fra sentralstyret/høringssaker 

 

 
 

Referenter: Edith Stenberg og Jan Eikeland 


