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    Godkjent 1.10.2021 
 

Referat fra styremøte i Of - 10/2021 
 
Tidspunkt:    Torsdag 26. august 2021, kl. 13.00 – 16.00. 

     

Sted:   Teams-møte. 
     

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Lindy Jarosch-von 

Schweder, Mathis Heibert, Marie Skontorp, Christian Grimsgaard og 
Ståle Clementsen. 

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

(juridiske rådgivere). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 95/2021  Referat fra styremøtet 18. juni 2021 

   Referatet ble godkjent. 
 

Sak 96/2021  Innkalling til landsrådsmøte mandag 30. august 2021 

Styret bestemte endelig saksliste for det kommende landsrådsmøtet, og 
fordelte arbeidsoppgaver. 

 

Sak 97/2021  Jubileumskurset 2021 

 Styret ble orientert om de ulike programpostene og fordelte 
arbeidsoppgaver for det forestående jubileumskurset. 

 

Sak 98/2021  Nedsetting av gruppe for å vurdere eventuell innføring av 
møtegodtgjørelse til OF-utvalg og arbeidsgrupper 

Styret vedtok å utnevne følgende arbeidsgruppe som skal vurdere en 

eventuell møtegodtgjørelse for deltakelse i Of-utvalg og andre nedsatte 

arbeidsgrupper, jfr. styresak 85/2021: 
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 Geir Arne Sunde, Helse Bergen 

Vivi Bakkeheim, St. Olavs Hospital Trondheim 

Harald Bergan, Vestre Viken Drammen 

Cecilie Gundersen, Sørlandet sykehus Arendal 

 
Gruppen har sekretariatsbistand av jurist Liv Marit Fagerli. 

 

Sak 99/2021  Regnskapsrapport for Of – 2. kvartal 2021 

   Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning. 

 

Høringssaker 

Sak 100/2021  Høring - Forslag til regulering av konverteringsterapi 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret vedtok å ikke avgi en høringsuttalelse i denne saken. 

Sak 101/2021  Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital 
samhandling til beste for pasienter og brukere 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken: 
 
Kommentarer til tittelen i høringen 

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i pasientjournalloven mv. Forslaget legger 
det rettslige grunnlaget for målet: «Én innbygger – én journal». Dette forutsetter en nasjonal 
digital datainfrastruktur som samlet vil utgjøre en nasjonal løsning. Høringsnotat er titulert: 
«Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for 
pasienter og brukere.» 
 
Of er enig i at digital infrastruktur må legge til rette for en velfungerende journalløsning og 
ønsker forbedret samhandling velkommen, men mener likevel at formuleringen «til beste for 
pasienter og brukere» i tittelen i høringsnotatet, kan føre til ukritisk tilnærming til dette 
komplekse temaet fordi den ikke er nøytral formulert. 
 
Kommentarer til kapittel 1 (Innledning) 

I høringen blir det påpekt at relevante opplysninger om pasienter og brukere må være 
tilgjengelig uavhengig av behandlingssted - for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 
og forskning. Viktigheten av samhandling påpekes. Usikkerhet i den tekniske utviklingen 
nevnes og lovforslaget skal legge til rette for en stegvis innføring av nasjonale 
e-helseløsninger. 
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Of er enig i denne vurderingen, men savner at det ikke understrekes at medisinskfaglig 
kvalitet må ha førsteprioritet i alle avgjørelser. Of påpeker også at begrepet 
«helseovervåkning» ikke er tilfredsstillende forklart i høringsnotatet. 
 
Of vurderer det slik at det er stor usikkerheten knyttet til den fremtidige teknologiske 
utviklingen. Det vil derfor være avgjørende viktig med en stegvis tilnærming til disse 
problemstillingene og hvor det vil være nødvendig med en kontinuerlig evaluering underveis. 
 
Kommentarer til kapittel 2 (Bakgrunn) 

Her skisseres den politiske og faglige bakgrunnen for prosjekt «En innbygger – en journal» fra 
2012 fram til og med i dag. Det nevnes at det er viktig å etablere enkle og brukervennlige 
innbyggertjenester. 
 
Of mener det er viktig å utvikle enkle og brukervennlige IKT-løsninger for helsepersonell, men 
at man bør være oppmerksom på erfaringer fra andre land, hvor slike tjenester har krevd 
betydelig merarbeid fra helsepersonellet side, som igjen har ført til mindre tid for 
pasientbehandling. 
 
Kommentarer til kapittel 2.2  

Utvikling mot en felles IKT-løsning skal realiseres gjennom flere parallelle spor: Felles 
journalløsning i Helse Midt Norge og en samordnet utvikling av pasientjournalløsningen i de 
øvrige regionale helseforetakene (RHF). 
 
Of mener det er viktig å legge til rette for brukervennlige IKT-løsninger som samarbeider godt 
innad og på tvers av spesialist og kommunehelsetjenesten. 
 
I høringsnotatet blir Helseplattformen beskrevet detaljert - uten at man går inn på status og 
potensielle problemer ved utrulling. Deretter blir de tre resterende RHF-ene behandlet 
samlet, og det påpekes at det er viktig å legge et tidsløp for bedre samhandling. I beskrivelsen 
av utviklingen for kommunal journaltjeneste framgår det at «Innføring av kommunal 
journalløsning vil skje over tid, og levetiden til journalløsningen vil være lang». 
 
Selv om dette er et høringsnotat i forbindelse med en lovendring/-tilpasning, vil Of påpeke 
viktigheten av å utarbeide en forpliktende tidslinje for utvikling av IKT-tjenester i regionene 
utenfor Helse Midt-Norge. 
 
I beskrivelsen for en planlagt nasjonal samhandlingsløsning påpekes det viktigheten med ett 
brukergrensesnitt uten behov for separat innlogging. Of mener at dette er et aspekt som bør 
prioriteres, for å unngå unødvendig tidsforbruk. 
 
Kommentarer til kapittel 5 (Vurderinger og forslag) 

Departementet foreslår et nytt andre ledd i § 10, som gir Kongen i statsråd hjemmel til å gi 
forskrift om nasjonal datainfrastruktur for digital samhandling. Nærmere detaljer skal 
reguleres av forskrifter. Det nevnes andre tilpasninger og man går også inn i en lovendring fra 
Danmark som i 2019 innførte en lov som regulerte en felles digital infrastruktur for utveksling 
og registrering av informasjon. Vi tolker høringsnotatet slik at det legges opp til at erfaringene 
fra Danmark er bakgrunnen for de norske forslagene, men at det gjøres noen tilpasninger. 
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Of støtter at man videreutvikler en lov som allerede er utprøvd i et annet nordisk land med 
en helse-infrastruktur som kan sammenlignes med Norge. Of mener det er viktig å utarbeide 
et lovforslag som favner bredt, for å tilrettelegge for effektiv kommunikasjon og utveksling av 
helseopplysninger i en enhetlig nasjonal infrastruktur. 
 
Kommentarer til kapittel 5.5.3.3 (Sentralisert vs. felles dataansvar) 

I denne delen av notatet beskrives fordeler med å sentralisere dataansvaret: «Ved å gi 
forvaltningsorganisasjoner dataansvar, motvirkes utfordringer knyttet til at de enkelte 
virksomhetene ofte mangler ressurser og kompetanse til å gjøre nødvendige vurderinger, 
etablere påkrevet dokumentasjon og ta beslutninger i personvern- og sikkerhetsspørsmål. 
Virksomhetene som skal bruke journalsystemene har i første rekke kompetanse knyttet til det 
å yte helsehjelp.»  
 
De fire regionale IT-leverandørene blir beskrevet på en positiv måte. Dette diskuteres bredt 
med følgende konklusjon: «Selv om det er klart at sentralisering av dataansvar også 
innebærer potensielle ulemper, kan det fremstå som om fordelene forbundet med 
sentralisering av dette ansvaret er større.» 
 
Of ser utfordringen med å håndtere dataansvar med mange involverte aktører, men vil 
advare mot å plassere IT-organisasjonen for langt unna den enkelte virksomheten. Etablering 
av de regionale IT-selskapene førte i sin tid til betydelig dårligere støtte for brukere. 
 
Kommentarer til kapittel 7 (Utvikling og test av behandlingsrettede helseregistre) 

Departementet foreslår en ny bestemmelse som fastslår at helsetjenesten kan bruke 
personopplysninger, herunder helseopplysninger, til utvikling og testing av 
behandlingsrettede systemer når det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå 
formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger. 
 
Of mener at bruk av personopplysninger til test- og utviklingsformål er problematisk og at 
dette bør begrenses mest mulig. 
 
Avsluttende kommentarer 

Of ønsker prosessen «Én innbygger – én journal» fortsatt velkommen, men mener 
avslutningsvis at teksten i høringsnotat i flere avsnitt er for lite konkret (felles løsninger 
utenom Helse Midt-Norge) og at utfordringer i forbindelse med prosessen burde har vært 
nevnt. Det tegnes et litt for positivt bilde.  Rettigheter og plikter til pasienter og brukere 
beskrives som en samlet gruppe - det bør nevnes at forskjellige grupper helsepersonell har 
ulike behov og at nye felles IKT-løsninger bør legge til rette for brukervennlighet og et godt 
arbeidsmiljø som sentrale faktorer for økt behandlingskvalitet og pasientsikkerhet.  

Sak 102/2021  Høring - NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv 
– Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken: 
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Of vil først takke for et godt fremlegg fra JA-avdelingen. Dette har bidratt til å tilgjengeliggjøre en 
komplisert og omfattende rapport. 
 
Norsk overlegeforening støtter i hovedsak utvalgets tilrådninger. 
 
Utvalget tilrår (kapittel 12) å fjerne adgangen til midlertidig ansettelse, og å innføre 3 år som felles 
grense for rett til fast ansettelse. Of anser at begge tilrådningene er hensiktsmessige. Of deler også 
utvalgets vurdering av at begrepet «praksisarbeider» bør klargjøres. 
 
Utvalget foreslår (kapittel 14) at det bør presiseres at arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven 
også gjelder arbeidstakere med alternative tilknytningsformer. Of støtter tilrådningen.  
 
Utvalget foreslår videre at verneombudsordningen skal utvides til også å dekke innleide ansatte og 
selvstendige som har tilknytning over seks måneder. Of støtter tilrådningen. 
 
Of støtter også tilrådningen om å styrke drøftingsplikten. 
 
Utvalget foreslår at kravet til verneombudsordning ikke skal være avhengig av virksomhetens 
størrelse, og at kravet om å opprette arbeidsmiljøutvalg skal utvides til å omfatte virksomheter med 
færre ansatte. Of er usikker på om disse tilrådningene vil ha særlig betydning for målsetningen om å 
videreføre modellen. Of er usikker på om endringene i arbeidslivet - som er beveggrunn for utvalget 
arbeid og endringsforslag - er særlig uttalt i de minste virksomhetene, og anser at krav til formalisering 
av medbestemmelsen i mindre bedrifter ikke nødvendigvis vil gi styrket medbestemmelse. 
 
Utvalget foreslår å etablere en gjennomskjæringsnorm for å sikre at arbeidsgiver ikke omgår 
arbeidsmiljøloven. Dette er med å sikre arbeidstakers interesser, og Of støtter innføringen av en slik 
norm. 
 
Of vil knytte noen kommentarer til svekket medbestemmelse som følge av endringer i virksomhetenes 
størrelse og interne organisering. Utvalget peker på at flere virksomheter organiseres i konsern-
struktur, og at dette kan bidra til svekket medbestemmelse. Utvalget trekker fram endret organisering 
av Norwegian, hvor ansatte har blitt virksomhetsoverdratt til underselskap. Arbeidstakers rettigheter 
og arbeidsgivers plikter er da ivaretatt i dette underselskapet, men en rekke avgjørelser av betydning 
for ansatte i underselskapet ligger igjen i mor-selskapet. 
 
Utvalget peker på at konsern-organisering er mest praktisert i privat sektor. Utvalget peker på at et 
konsern er virksomheter hvor mor-selskapet har «bestemmende innflytelse» i underselskapet, og at 
et slikt vilkår alltid vil være oppfylt hvis morselskapet har stemmeflertall i underselskapets styre, men 
at også andre former for innflytelse vil være bestemmende. Det avgjørende punktet er spørsmålet om 
bestemmende innflytelse. 
 
De regionale helseforetakene har ulike former for kontroll av de underliggende foretakene, ved at de 
velger ut eierrepresentantene i de underliggende foretakenes styre, men også ved at de har direkte 
styringsdialog, og ved at de utformer oppdragsdokumentene. Det er liten tvil om at de regionale 
helseforetakene har avgjørende innflytelse i de underliggende helseforetakene. Med mer enn 100 000 
ansatte ansatt i en konsernstruktur vil Of hevde at konsernorganisering også er en utbredt styreform i 
offentlig sektor. 
 
I de regionale helseforetakene er medbestemmelse ivaretatt ved ordningene med konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud. Dette er hensiktsmessige ordninger som bidrar til å ivareta innflytelse fra 
ansatte i underliggende helseforetak. De siste årene har imidlertid en rekke oppgaver i 
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helseforetakene blitt flyttet ut av sykehus-foretakene og de regionale helseforetak til egne 
helseforetak. Dette gjelder de felleseide selskapene Luftambulansen HF, Sykehusinnkjøp HF, 
Sykehusbygg HF, Pasientreiser HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon HF. Også i de enkelte 
regionale helseforetak kan oppgaver legges ut i egne virksomheter, som Sykehuspartner HF og andre. 
 
I disse foretakene treffes det avgjørelser som kan være av stor betydning for arbeidsvilkår og 
arbeidsmiljø i sykehusene. Som i eksempelet med Norwegian innebærer endringene at det etableres 
et skille mellom virksomheten hvor ansatte er ansatt (og har rettigheter), og virksomheten hvor 
avgjørelsen fattes. Men i dette eksempelet flyttes altså avgjørelsene til underliggende virksomheter i 
en konsernstruktur. Ofs poeng her er at oppstykking i virksomheter og fordeling av oppgaver innen et 
konsern kan bidra til svekket medbestemmelse på ulike måter. 
 
Den konsernlignende organiseringen av spesialisthelsetjenesten har etter Ofs syn bidratt til svekket 
medbestemmelse og involvering i sektoren. Innretning av bygg og IKT-systemer er av særlig stor 
betydning for arbeidsbetingelsene til ansatte i sykehusene. At en rekke avgjørelser er flyttet ut i 
selskap hvor ansatte i sykehusene ikke har formell innflytelse svekker medbestemmelsen. 
 
Fougner-utvalget har neppe vært kjent med denne viktige problemstillingen, som jo er tett beslektet 
med forhold utvalget ellers drøfter i detalj. Of ber derfor om at denne problemstillingen løftes i 
Legeforeningens høringssvar. Etter Ofs syn bør sykehus-ansattes medbestemmelse og involvering i 
disse selskapene sikres ved formelle strukturer. Et hensiktsmessig tiltak kan være å etablere ordninger 
for representasjon i foretakenes styrer. 

Sak 103/2021  Høring – Forslag til endringer i kreftregisterforskriften 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken: 
 

Kreftregisteret har under arbeidet med å utforme nytt Tarmscreeningtilbud kommet fram til 
at gjeldene forskrift er til hinder for å kunne innhente alle de dataene som er ønskelig fra 
programmets side. Dette gjelder særlig mer strukturert informasjon om pasienten og om 
koloskopiundersøkelsen, herunder spesifikt hvem som har utført undersøkelsen, og om 
denne er kvalifisert til å utføre undersøkelsen etter helseforetakets/screeningprogrammets 
retningslinjer. 
 
Det skal være mulig å reservere seg både for pasient og helsepersonell. HOD diskuterer selv 
om det er mulig å kryptere eller pseudonymere det enkelte helsepersonell, men i mange 
tilfeller vil det allikevel være åpenbart hvem dette helsepersonellet er, særlig der hvor det er 
få som utfører prosedyrene i virksomheten. I praksis vil det etter Ofs mening sannsynligvis 
ikke være mulig å reservere seg for helsepersonell og samtidig utføre prosedyrer i 
Tarmscreeningprogrammet da helseforetakene må vurdere om de da ønsker at dette 
helsepersonellet skal kunne delta. 
 
Kreftregisteret diskuterer også muligheten for å kunne kvalitetssikre andre screeningprogram 
slik at det virker sannsynlig at dersom forskriften endres slik det er foreslått, vil man også i de 
andre screeningprogrammene kunne innhente opplysninger om helsepersonell som har 
utført prosedyrer eller gjort vurderinger. Eksempler kreftregisteret selv trekker fram er 
radiologer i mammografiscreening, gynekologer eller allmennleger som tar celleprøver og 
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gynekologer som utfører koloskopi. Kreftregisteret ønsker å bruke dette som 
kvalitetsindikator for tjenesten som helhet, men Of er usikker på hvilke konsekvenser dette 
vil kunne få for det enkelte helsepersonell. 
 
Slik § 1-9 første ledd nr 4 foreslås, er Of usikre på om det også vil være mulighet for å kunne 
innhente opplysninger om hvilken operatør som har utført kirurgiske inngrep og koble denne 
til pasientopplysningene. 

Sak 104/2021  Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av 
klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i 
pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av 
taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv 

Det forelå til behandling høringssak publisert på Min side. 

Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken: 
 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en statlig etat underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet. Organet behandler klager på vedtak fra en rekke instanser, blant 
annet Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5. Helseklage er også sekretariat for fire 
uavhengige nemnder som behandler klagesaker. Dette er Klagenemnda for behandling i 
utlandet, Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda. 
Sekretariatet til Helseklage mottar og forberederaker som skal behandles i nemndene. I 
enkelte pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra 
Pasientskadenemnda. 
 

I høringsnotatet foreslår departementet hovedtrekk tre endringer i regelverket for 
organisering av klagenemndene. Overordnet støtter Of disse endringene og ser behovet for 
en ensartet praksis i forskjellige nemder når det gjelder sammensetning og regelverk. 
Imidlertid ønsker vi å komme med to betraktninger. 
 
Det angis at arbeidsbyrden for de forskjellige nemdene kan bli for stor, og at leder kan gi 
sekretariatet til Helseklage hjemmel til selvstendig å treffe avgjørelser på vegne av den 
enkelte nemd. Det er beskrevet at dette kun skal skje i særskilte tilfeller hvis arbeidsbyrden 
blir for stor. Of mener dette kan bidra til å uthule den uavhengigheten nemdene skal ha til å 
vurdere disse sakene hvis dette skjer i for mange tilfeller. 
 
Et siste og meget viktig punkt gjelder Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten (Ukom) i punkt 4.6. Departementet foreslår at lovhjemmelen for 
innhenting og utlevering av opplysninger også skal omfatte opplysninger fra Ukom. 
 
Ukom undersøker ikke mange saker sammenlignet med antall pasientskadesaker, men i 
sakene de undersøker, vil deres undersøkelser i stor grad kunne bidra til å opplyse 
erstatningssaken. Når Ukom har undersøkt en alvorlig hendelse, skal den utarbeide og 
offentliggjøre en rapport, men uten referanse til enkeltpersoners navn, jf. lov om Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 15. 
 
De som utfører tjeneste eller arbeid for Ukom, har taushetsplikt etter forvaltningsloven. I 
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tillegg har Ukom egne taushetspliktregler, jf. Ukom-loven § 12. Forvaltningsloven § 13 b 
første ledd nr. 6 om anmeldelse og deling av opplysninger om lovbrudd til påtalemyndigheten 
eller kontrollmyndighet, gjelder ikke. Dersom det mottas opplysninger som er undergitt 
strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, gjelder tilsvarende strengere 
taushetsplikt for Ukom, med mindre tungtveiende offentlige hensyn tilsier at opplysningene 
bør kunne gis videre eller opplysningene er nødvendige for å forklare årsaken til hendelsen. 
 
Med samme forbehold gjelder taushetsplikt i tillegg alle opplysninger som er kommet frem 
under forklaring for undersøkelseskommisjonen etter Ukom-loven § 10 om forklaringsplikt. 
Enhver har plikt til å forklare seg for undersøkelseskommisjonen om opplysninger som kan 
være av betydning for undersøkelsen, uten hensyn til taushetsplikt. 
 
En arbeidstaker som forklarer seg for undersøkelseskommisjonen skal ikke utsettes for 
sanksjoner fra arbeidsgiver som følge av sin forklaring etter Ukom-loven § 10, jf. § 18. 
 

Opplysninger fra en forklaring til Ukom kan heller ikke brukes som bevis i en senere straffesak 
mot den som har gitt opplysningene, jf. § 17. Bakgrunnen for dette er ønsket om at den 
enkelte forklarer seg åpent uten å frykte sanksjoner fra arbeidsgiver eller i form av straff, jf. 
også vernet mot selvinkriminering. 
 
Dersom Ukom skal pålegges plikt til å utlevere opplysninger til Norsk Pasientskadeerstatning 
(NPE), er det naturlig å vurdere om det på tilsvarende måte bør inntas en bestemmelse om at 
NPE ikke skal kunne kreve regress mot den som har gitt opplysninger til Ukom på bakgrunn av 
forklaringsplikten i Ukom-loven § 10, dersom det er disse opplysningene (mottatt fra Ukom) 
som vil være grunnlaget for regresskravet. Regress kan kreves mot den som selv har voldt 
skaden forsettlig, jf. pasientskadeloven § 4 siste ledd siste punktum. En forklaring etter 
Ukom-loven § 10 vil etter omstendighetene kunne røpe at skaden er voldt forsettlig. Det 
bemerkes at adgangen til å kreve regress ved forsettlig skadeforvoldelse sjelden eller aldri har 
vært brukt. 

 
Uansett om det er utvist forsett, vil det kunne tenkes at tilgang til en forklaring til Ukom vil kunne 
bidra til at NPE konkluderer med at det foreligger ansvarsgrunnlag i en sak hvor det ellers ikke vil blitt 
konkludert slik. I tilfeller der NPE utbetaler erstatning som følge av skade voldt i den offentlige helse- 
og omsorgstjenesten, kan det kreves egenandel fra skadevolder. Det samme gjelder ved skade voldt i 
helsetjeneste som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4- 3, se 
pasientskadeloven § 6 a og forskrift om NPE og Pasientskadenemnda § 17. 
 
Of mener det er svært viktig å regulere adgangen til å kreve regress og eventuelt egenandel i 
pasientskadesaker i lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten på 
lignende måte som for straff eller sanksjoner fra arbeidsgiver. Of mener det er av avgjørende 
betydning at den åpne forklaringen fra helsepersonell som Ukom trenger etter alvorlige hendelser for 
å gjøre en så god jobb som mulig, ikke blir hindret og undergravd. 

Sak 105/2021  Høring – Endring av trinnprismodellen 

Det foreligger til behandling høringssak publisert på Min side.  

Styret har vedtatt følgende uttalelse i saken: 
 



u:\fhr\yrkesforeningene\of\styremot\2021\ref20210826-godkjent.docx 9 

 

Bakgrunn før høringen: 

Trinnprismodellen ble innført i 2005 med formål om å redusere prisene på generiske 
legemidler og derigjennom redusere trygdens og pasientens utgifter knyttet til bruk av slike 
legemidler. Fra 1. juli 2021 omfatter ordningen også biologiske og bio-tilsvarende legemidler. 
 
Når originallegemidler får konkurranse fra generiske legemidler, reduseres som regel 
grossistenes innkjøpspris gjennom forhandlinger mellom leverandør og grossist. 
Trinnprisregelverket bidrar til at prisnedgangen når frem til kunden ved at apotek er forpliktet 
til å utlevere minst ett legemiddel til en utsalgspris lik trinnpris innen hver byttegruppe. Med 
trinnprismodellen får både folketrygden og pasient utbytte av de lavere prisene. 
 
Endringen som foreslås nå innebærer at første trinnpriskuttet på 35 prosent fjernes og at det 
gis rett til andre trinnpriskutt med kuttsatser på henholdsvis 59 prosent og 81 prosent. En 
områdegjennomgang anslo størrelsen på innsparing for folketrygden ved å fjerne første kutt, 
til et intervall på 15 – 100 millioner kroner per år. 
 
For forskrivere antas det at forslaget ikke har særskilt betydning. Legenes forskrivning og 
reservasjon mot bytte skal begrunnes i pasientens medisinske behov. 
 
Etter Legemiddelverkets vurdering vil forslaget om å utelate første trinnpriskutt kunne 
gjennomføres uten negative konsekvenser for forsyningssikkerhet og tilgang til legemidler i 
Norge. 
 
Of har følgende kommentarer: 

Of er generelt bekymret for at stadige ombyttinger av pasienters faste medisiner ved 
overgang til nye generika - det være seg endring av innpakning, skriftlig informasjon/merking 
eller pilleform - kan skape unødvendig usikkerhet hos pasientene. Særlig vil dette kunne 
gjelde eldre pasienter eller pasienter som står på flere medikamenter. 
 
Stadige endringer av ampulle-størrelse/type og merking reiser også spørsmål om 
pasientsikkerheten i sykehusene. 
 
Of har erfart forsyningssvikt på kritiske medisiner på sykehus det siste tiåret, noe som har 
medført driftsutfordringer innen krevende felt som kreftkirurgi og intensivmedisin. Det er 
uklart for oss om endringene i trinnprismodellen også får konsekvenser for 
forsyningssikkerheten til sykehusapotekene fremover. 
  
Norge er ett lite land, med få innbyggere, og markedsmessig kanskje mindre interessant for 
de store selskapene som utvikler og forsyner helsetjenesten med nye medikamenter, enn 
mer befolkningsrike land. Høringen anslår innsparinger mellom 15-100 millioner totalt som 
følge av foreslått endring, noe som synes lite når man tar hensyn til medikamentkostnadene i 
helsetjenesten totalt. 
 
Dermed kan en slik endring medføre at grossistene trekker «ulønnsomme» medikamenter fra 
markedet, og dreier utvikling og produksjon mot medikamenter og markeder hvor 
lønnsomheten er større, noe som kan skape forsyningsutfordringer for vårt lille land på flere 
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medikamenttyper. 
 
Avslutningsvis mener Of at nærliggende høringer som angår samme tema, med fordel kunne 
vært samlet i en felles høring, fremfor å fragmentere problemstillingene, slik at disse ikke 
lenger sees i sammenheng. 
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte. 
 

- Ingen i perioden. 
 

Saker til orientering / diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen 

• Arendalsuka 2021 

• Medlemsregisteret – status 

• Bladet Overlegen 

• Nytt fra myndighetene 

• Aktuelt fra sentralstyret / høringssaker 

• Styret/sekretariatets tilbakemelding. 

 
 

Referenter: Edith Stenberg, Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

 


