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Referat fra styremøte i LSA den 1. oktober 2014 på Radisson Blu,  

Bodø 
 

Tilstede:  

Ole Johan Brekke, Barbro Kvaal, Egil Bjørløv, Karin Rønning, Toril Hagerup-Jensen og Inger 

Williams. Leder i NORSAM Henning Mørland deltok også på møtet. Tove Myrbakk fra  

sekretariatet i Nordland Legeforening var referent. 

 

   

Sak 35/13-14  Referat fra styremøte 19.mai 2014 
 

Vedtak:  

Godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 36/13-14  Planlegging av eventuell deltakelse på den internasjonale     

    folkehelsekongressen i Skottland 

 
 

Vedtak: 

Styremøtet 22. oktober går ut. Hele styret deltar på den helsepolitiske kongressen i  

Skottland. Det legges opp til å ha styremøte underveis. Anita Fagerstrand i  

sekretariatet bes om å bestille reise og ordne alt det praktiske rundt reisen. Det legges opp til  

å være der til søndag 23. november.  

 

I 2015 blir det første styremøte 14. januar på Værnes fra kl. 10 til 15. 

 

Sak 37/13-14 Invitasjoner til ulike prosjekter 
 

Det kommer mange invitasjoner til LSA fra ulike institusjoner med ønske om deltakelse fra  

LSA på ulike møter/prosjekt. Det er derfor nødvendig å prioritere  ift hva leder og styret i LSA 

skal delta på. På møtet ble det også diskutert mer overordnet om hva som er viktig å  

prioritere fra LSA sin side. 

 

LSA er invitert til å delta i workshop om fremtidens helsestasjon og skoletjeneste 13.10. 

 

Vedtak: 

Kirsten Toft sender ut invitasjoner til hele styret, som så tar stilling til deltakelse fra styret. ‘  

Ingen deltar på workshop. 
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Sak 38/13-14 Foreløpig regnskapstall og økonomi 
 

Foreløpig regnskap for 2014 viser at LSA ligger greit an i forhold til budsjett.  

 

 

Sak 39/13-14 Aktuelle høringer  
 

Styret diskutert litt mer overordnet i forhold til hvilke høringssaker LSA skal uttale seg og  

hvilke det som er mest naturlig at NORSAM svarer på. Felles høringssvar kan være greit i en  

del tilfeller, spesielt i høringssaker til legeforeningen. Leder trenger innspill fra hele styret.  

 

Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt 

Frist Dnlf 09.11   Frist LSA 6.11   Ansvarlig.: Barbro 

Sekretariatet har i samarbeid med en referansegruppe oppnevnt av sentralstyret utarbeidet 

utkast til statusrapport om legevakt. Legeforeningens statusrapporter er politiske rapporter 

som tar for seg viktige og forsømte områder i helsetjenesten, og presenterer 

forbedringstiltak. 

 

Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift om  

rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 

Frist Dnlf  12.11   Frist LSA 9.11   Ansvarlig: Kirsten 

Helse- omsorgsdepartementet foreslår at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten har til å rekvirere korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til 

kvinner i alderen 16-19 år, utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år. 

Forslaget innebærer at helsesøstre og jordmødre med dokumentert kompetanse kan 

rekvirere alle hormonelle prevensjonsmidler og administrere alle prevensjonsmetoder 

inkludert de langtidsvirkende reversible prevensjonsmidlene (LARC), dvs kobberspiral, 

hormonspiral og p-stav, til alle kvinner fra 16 år. Rekvireringsretten knyttes til jordmødre og 

helsesøstres profesjon som kvalifisert helsepersonell og ikke til tjenestested. 

 

Evaluering av EAT-samarbeidet 

Frist Dnlf 3.11   Frist LSA 30.11   Ansvarlig: Ole Johan 

Sentralstyret ønsker foreningsleddenes innspill på evalueringen og alternativer for fremtidig 

samarbeid med EAT. 

 

Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin 

Frist Dnlf 2.10   Frist LSA 29.9   Ansvarlig: Egil sender inn høringssvar 

Etter råd fra Bivirkningsnemnda foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra 

reseptgruppe C til reseptgruppe B. 

Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering 

Frist Dnlf 27.10   Frist LSA 24.10   Uttalelse avgis ikke 

Norsk forening for allergologi og immunpatologi har utarbeidet et forslag til Norsk veileder i 

praktisk anafylaksihåndtering. De ønsker nå tilbakemelding på utkast til veileder. 
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Høring fra Akademikerne: Forslag om endret minstegrense i Statens pensjonskasse,  

pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet 

Frist Dnlf 24.9   Frist LSA 22.9   Uttalelse ikke avgitt 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om å gi flere på deltid rett til 

pensjon i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og i pensjonsordningen 

for apotekvirksomhet. I dag er det krav på 14 arbeidstimer for å bli med i 

tjenestepensjonsordningen. Dette tilsvarer 33,33 prosent stilling. Det foreslås en ny grense 

på arbeidstid på 20 prosent av full stilling. Forslaget kommer etter at Arbeidsretten i 2013 sa 

at tariffavtalen om minstegrensen for medlemskap i KS’ tariffområde var ugyldig 

 

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 

Frist Dnlf 23. 10  Frist LSA 21.10   Ansvarlig: Egil 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift som skal 

regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og 

andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter. Forskriften omhandler hvilke 

krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi helsepersonell i andre 

virksomheter tilgang til pasientjournalen. En virksomhet som vil gi andre virksomheter 

tilgang må ha vurdert risikoen ved dette og ha iverksatt eventuelle tiltak for å begrense 

risikoen. I forslaget heter det at virksomheter som vil gi helsepersonell fra andre 

virksomheter tilgang, må inngå en særskilt avtale om dette. Begge virksomhetene må ha 

gode organisatoriske og tekniske tiltak for å avgrense og kontrollere tilgangen til de 

opplysningene som er relevante og nødvendige for ytelse, administrasjon og kvalitetssikring 

av helsehjelp til pasienten. 

 

Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) 

Frist Dnlf 12.11  Frist LSA 9.11   Ansvarlig: Inger 

Departementet foreslår at utbetalingen til pasientene som hovedregel skal baseres på en 

standard kilometergodtgjørelse, uavhengig av om pasienten benytter kollektiv transport, 

egen bil eller drosje. Det er strekningens lengde som ligger til grunn for utbetalingen. Dette 

vil erstatte dagens hovedregel om at reiser dekkes etter taksten for billigste rutegående 

transportmiddel. Ved reiser over 300 kilometer (som oftest fly) skal utbetalingen til 

pasientene fremdeles baseres på billigste rutegående transport. Det foreslås en rekke 

avklaringer for å sikre en ensartet praktisering av regelverket. Ifølge Helse – og 

omsorgsdepartementet skal forslagene bidra til å gjøre regelverket mer forståelig, forenkle 

pasientenes innsending av krav og legge til rette for en mer kostnadseffektiv administrasjon 

av ordningen. 

 

Sak 40/13-14   Hjemmesiden www.legeforeningen.no/lsa 
 

Egil Bjørløw orienterte om status for nettsiden til LSA, Facebook og twitter. Pr. nå har LSA  

112 følgere på twitter. Egil etterlyste flere innspill fra styremedlemmene på saker som kan  

legges ut på  Facebook, nettsiden og på twitter.  

 

Vedtak: 

Referat og viktige høringer legges ut på nettsiden.  
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Sak 41/13-14   Eventuelt 
 

Eboleaberedskap 

Helsedirektoratet har sendt brev om kommunal beredskap i forhold til ebola. Styret  

diskuterte saken og er klar på at det er kommunens ledelse som har forpliktelser i forhold til  

å finne løsninger for døgnberedskap. Saken må derfor løses av kommunene og  KS. De fleste  

kommunene har ikke samfunnsmedisinsk beredskap, med unntak av Oslo. Henning Mørland  

som er kjent med denne, mener avtalen i Oslo er for dårlig og bør avvikles.  

Kommuneoverlege bør heller involveres ved behov. Vaktordningen må komme på  

systemnivå og inkludere samarbeidende organer. Saken tas opp på medlemsmøte for  

diskusjon.  

 

Hurtigruta 

Kirsten Toft har ikke anledning til å representere LSA på den helsepolitiske konferansen på  

hurtigruta.  

 

Vedtak: 

Toril Hagerup-Jensen deltar på konferansen som representant for LSA. 

 

Medlemsmøtet 

Medlemsmøtet 1.10 ble gjennomgått. Det inviteres til middag etter møtet på Molostua. LSA  

betaler mat og aperitif og NORSAM dekker drikke til maten. 

 

 

 

Tove Myrbakk 

Referent 

 


