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I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting (14/57)
Notat 3: Legeforeningens videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
(14/3511)
Notat 4: Hva mener Legeforeningen om taxfree (14/3884)
Notat 5: Status – arbeid med utviklingsområde rus og psykiatri (14/707)
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Notat 6: Statsbudsjettet 2015 – forberedelser, tema og budskap (14/3878)
Orienteringssaker:
Kopi av brev sendt til Arianson-utvalget om oppfølgning av alvorlige hendelser i
helse- og omsorgstjenesten (14/1826)
Rapporteringer og kommentarer:
Forhandlinger pågår
Møte med presidentene i de nordiske legeforeningene
Årsmøte i Møre og Romsdal legeforening
Seminar for lokalforeningene og regionsutvalgene, Gardermoen 29.8
Valg av nytt styre i Akademikerne i oktober
Overlegeforeningen – arbeidsseminar
Kurs-stopp for leger ved enkelte sykehus
Årsmøte i PSL, 130 deltakere
PSL - møte med Riksrevisjonen 16.9
Helsenett – prispolitikk
Ledermøte for allmennlegeforeningene i Norden
Spesialitetsstruktur, møte med de kirurgiske miljøene
Nasjonal sykehusplan – møte med HOD
Nordisk møte, Yngre legers forening
Møte med Torgeir Michaelsen, HOD om spesialitetsstruktur
Møte i Polyteknisk forening
Møte i prosjektgruppe, grunnutdanning
Hdir, møte om normerte sykmeldinger 11.9
Pasientsikkerhetsprogrammet
Utvalg for rettspsykiatri, møte 22.10
Tidspunkt for telefonmøte med sentralstyret 7.10

II

Beslutningsmøte

Sak 151/14

Modulbasert lederopplæring for førstelinjeledere i sykehus – oppstart av kull
2. Program og tidspunkter

1.01-12/3978
Den første kursserien for legeledere i sykehus ble gjennomført som et
pilotprosjekt i perioden oktober 2013 – mars 2014. På bakgrunn av positive
evalueringer fra kursdeltakerne; herunder at kursets innhold var praktisk nyttig og
svært relevant for utfordringer i lederstillingene, vedtok landsstyret i mai 2014 at
kursserien skulle videreføres. På bakgrunn av landsstyrets vedtak har sekretariatet
utarbeidet en ny kursserie bestående av fire moduler. Kurset gjennomføres over
fire samlinger, en høst 2014 og tre vår 2015. Kurset retter seg først og fremst mot
ledere med personalansvar; avdelingsledere og seksjonsledere. Søknadsfristen er
22. september 2014.
Vedtak
Sentralstyret tok saken til etterretning.
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Sak 152/14

Sammenlignende studie av finansieringssystemer og politiske
beslutningsprosesser i Norden

1.02-14/201
Det vises til sentralstyresak 1.05/13.3.2014 – Sammenlignende studie av
finansieringssystemer og politiske beslutningsprosesser i Norden. McKinseyrapportene fra 2011 og 2013 om investeringer i spesialisthelsetjenesten har bidratt
positivt til videre helsepolitiske diskusjoner. Det er derfor ønskelig med en tredje
rapport. Med nye opplysninger om det politiske bildet og resultatene i våre
naboland vurderer sekretariatet at en ny rapport bør vinkles tematisk annerledes.
Sekretariatet la frem to alternative forslag til ny rapport; Utvidet analyse av
Campus Oslo og Manglende IKT-utvikling i sykehusene.
Vedtak
Sekretariatet arbeider videre med prosjekt Manglende IKT-utvikling i
helsetjenesten i tråd med diskusjonen i møtet.
Sak 153/14
1.03-14/597

Helseindustrikonferansen 2015 – spørsmål om samarbeid
Legeforeningen var med å arrangere Helseindustrikonferansen i 2014.
Sentralstyret er lovet en gjennomgang av erfaringene med konferansen.
Deltakelsen har vært omdiskutert, noen oppfatter at samarbeidet er å gå
legemiddelindustriens ærend, andre mener at dette er en viktig møteplass for
forskning og innovasjon. Legeforeningen er invitert til å være samarbeidspartner
på neste års konferanse. Konferansen i 2015 går samtidig med landsstyremøtet der
landsstyret blant annet skal drøfte samarbeid med eksterne organisasjoner, ref
vedtak i Legeforeningens landsstyremøte i 2014. Sekretariatet la derfor frem tre
alternative forslag til videre engasjement.
Vedtak
Sentralstyret ønsker ikke å gå inn som samarbeidspartner i
Helseindustrikonferansen 2015. Sentralstyret mener samarbeidsarenaer for
å dele erfaringer og videreutvikle fremtidsrettede løsninger for forskning
og innovasjon er nødvendig og viktig. Når landsstyret nå skal diskutere
samarbeid med eksterne aktører må det også vurderes om
Helseindustrikonferansen er en slik egnet arena.

Sak 154/14 Høring - Legeforeningen innspill til Folkehelsemeldingen
1.04-14/3029
Legeforeningen hadde blitt invitert til å komme med innspill ny
Folkehelsemelding. Helse – og omsorgsdepartementet hadde spesielt bedt om
innspill til områdene: Psykisk helse, aktive eldre, helsefremmende valg og barn
og unge. Foreningsleddene var invitert til å komme med innspill gjennom ordinær
høringsrunde. Innspillet er i stor grad basert på statusrapportene «Pulsen opp for
bedre helse», «Da lykkeliten kom til verden» og «Godt å bli gammel i Norge».
Vedtak
Innspillet til Folkehelsemeldingen godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
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Sak 155/14

Høring – Forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier og alternative
løsninger for å håndheve aldersgrensen

1.05-14/3185
Legeforeningen hadde mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet forslag til å
oppheve betjeningskravet for solarier og alternative løsninger for å håndheve
aldersgrensen på 18 år. Legeforeningen støttet innføring av betjeningskravet og
aldersgrensen på 18 år da det ble innført i 2012. Legeforeningen mener fortsatt at
betjeningskravet er viktig for å håndheve aldersgrensen, og støtter ikke
Helsedepartementets forslag om at solarier kan velge egne løsninger.
Vedtak
Høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 156/14 Høring - endringer i arbeidsmiljøloven
2.01-14/3657
Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
sentrale regler i arbeidsmiljøloven. De aktuelle endringene gjaldt adgangen til
midlertidig ansettelse, utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak, kollektiv
søksmålsrett, arbeidstid, aldersgrenser og straffebestemmelser. Forslagene var en
oppfølging av regjerningens Sundvolden-erklæring av 7. oktober 2013.
Sentralstyret drøftet saken og kom frem til at Akademikernes utkast til
høringsuttalelse i all hovedsak var dekkende for Legeforeningens syn, og at
Legeforeningen derfor ville stille seg bak denne. Det ble samtidig vedtatt et
høringssvar med Legeforeningens særskilte merknader som skulle sendes
Akademikerne.
Vedtak:
Legeforeningen er i all hovedsak enig i Akademikernes utkast til
høringssvar, og vil derfor stille seg bak dette. Høringsuttalelsen med
Legeforeningens særskilte merknader sendes til Akademikerne.
Sak 157/14 Høring – fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
2.02-14/2830
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring høringsnotat om forslag
til fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Høringsnotatet hadde vært på
intern høring i Legeforeningens organisasjonsledd. Disse uttalelsene lå til grunn
for sekretariatets utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 158/14

Høring - forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i
forskrift om pasientjournal

2.03-12/4581
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forslag til ny akuttmedisinforskrift
og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal på høring. Høringsnotatet
hadde vært på intern høring i relevante organisasjonsledd. Disse uttalelsene lå til
grunn for sekretariatets utkast til høringssvar.
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Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 159/14

Høring – forslag til endringer i abortforskriften – presisering av grense for
senabort

2.04-14/2551
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
abortforskriften, herunder tidfesting av en yttergrense for når abort kan innvilges
ved vurdering av fosterets levedyktighet (fosteret skal antas å være levedyktig
etter utgangen av 22. svangerskapsuke). Det var også foreslått at legen i
primærnemnden som oppnevnes av sykehuset skal være fast medlem og at det
skal oppnevnes minst to varamedlemmer i primærnemndene. Sekretariatet hadde
utarbeidet et forslag til høringssvar der Legeforeningen støttet sistnevnte forslag,
men uttrykte skepsis til en tidfesting av abortgrensen i forskrifts form.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 160/14 Høring – forslag til endringer arbeidsmiljøforskriftene
2.05-14/2637
Arbeidstilsynet hadde sendt på høring forslag til endringer i
arbeidsmiljøforskriftene. Høringsnotatet hadde vært på høring i relevante
organisasjonsledd og sekretariatet fremla utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Arbeidstilsynet.
Sak 161/14

Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år

2.06-14/2535
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om å heve
aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller
spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år. Departementet foreslår videre at dagens
ordning med adgang til å søke om lisens for helsepersonell over 75 år, videreføres
for helsepersonell over 80 år. Forslaget hadde vært på bred høring internt.
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med utgangspunkt i
interne høringsuttalelser og Legeforeningens vedtatte policy på området.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 162/14

Landsstyresak - Lovendringer – Gjennomføring av landsstyremøter, frister
for å fremme saker for landsstyret, saksliste på landsstyremøter, avstemning
i landsstyret, elektroniske valg

2.07-14/3158
Reglene for gjennomføring av landsstyremøter ble vurdert og det ble foreslått
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flere endringer. Det foreslås å øke fristene for å fremme saker for landsstyret.
Videre foreslås klargjøringer av bestemmelsene om saksliste for landsstyremøte,
og bestemmelsene for avstemning i landsstyret. I tillegg foreslås det endringer
som åpner opp for elektroniske valg i landsstyret.
Vedtak
Forslag til endringer i Legeforeningens lover § 3-1-2 /5) og (7), og § 5-1
sendes på høring i avdelingene med høringsfrist 15. november 2014.
Sak 163/14

Landsstyresak - Endring av Forretningsorden for landsstyremøtet 2015 intern høring

2.08-14/2367
Det var utarbeidet en rekke forslag til endringer i landsstyrets forretningsorden,
med bakgrunn i erfaringer fra landsstyremøtene de senere år, senest i Oslo 2014,
som ble drøftet i sentralstyret for oppfølgning.
Vedtak
Sekretariatet kommer tilbake med revidert forslag til endringer i
landsstyrets forretningsorden basert på tilbakemeldingene i møtet.
Sak 164/14 Dialogkonferansen 2015
2.09-14/1475
Sentralstyret behandlet spørsmål vedrørende endringer i Dialogkonferansen for
2015, med målsetning å bidra til god dialog mellom ledelse og ansatte, noe
Legeforeningen har ansett for helt avgjørende for god utvikling av sykehusene.
Vedtak
Legeforeningen retter en henvendelse til Spekter og Virke med sikte på
samarbeid om å arrangere Dialogkonferansen medio mars 2015. Det settes
av inntil 300 000 kr fra generalsekretærens disposisjonskonto til
gjennomføring av konferansen.
Det videre arbeidet med Dialogkonferansen 2015 foretas av sekretariatet.
Det nedsettes et referansepanel bestående av presidenten og lederne for Of
og Ylf.
Utdeling av Legeforeningens lederpris flyttes til landsstyremøtet med
virkning fra 2015.
Sak 165/14 Høring – forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS
2.10-14/3075
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i
forskrift 22. november 2010 nr 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet
EØS-land. Forslagene var en gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet. I følge
forslaget skulle pasienter få rett til refusjon av utgifter til sykehusbehandling
mottatt i andre EØS-land. Det skulle ikke kreves forhåndsgodkjenning, men for å
minimere økonomisk risiko for pasienter som vurderte å motta behandling i annet
EØS land kunne det gis et forhåndstilsagn. Endringene var et ledd i
gjennomføringen av pasientrettighetsdirektivet.
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Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring og oversendes til
Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 166/14 Høring – regional plan for hudfaget 2014-2020 – Helse Nord RHF
2.11-14/2953
Helse Nord RHF hadde sendt på høring en regional plan for hudfaget for perioden
2014-2020. Hovedmålet med planen var å utrede og gi en anbefaling av det
fremtidige tjenestetilbudet, og organisering av tjenestene slik at de gir best mulig
tilgjengelighet.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse Nord RHF.
Sak 167/14 Policynotat fastlegeordningen
2.12-14/3496
Sentralstyret behandlet forslag til policynotat for fastlegeordningen. Policynotatet
var utarbeidet på bakgrunn av vedtatte utviklingsplan for fastlegeordningen.
Vedtak
Policynotat om fastlegeordningen vedtas med enkelte endringer.
Sak 168/14

Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer
abort

2.13-14/3054
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i
fastlegeforskriften og abortforskriften. Forslaget innebar at fastleger ikke lenger
skulle skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved
en skriftlig henvisning. Det var også foreslått presiseringer rundt oppgavefordelingen
ved felleslister. Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til høringssvar der
Legeforeningen i hovedtrekk støttet forslaget, men med visse merknader og
utfyllende kommentarer.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 169/14

Høring - Veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator

3.01-14/3108
Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt utkast til veileder til forskrift om
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Direktoratet anmodet om
tilbakemelding til innhold, ikke til struktur, ettersom veilederen er tenkt presentert kun på
elektronisk medium. De interne høringsinstansene var i hovedsak svært positive til
utkastet. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.

Sak 170/14 Høring – Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer
3.02-14/3017
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Helse- og omsorgsdepartementet hadde gitt Helsedirektoratet i oppdrag å foreslå
en overordnet strategi og styringsstruktur for nasjonale screeningprogrammer. For
å løse oppgaven hadde Helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe som har sendt
sin rapport på høring. I rapporten foreslo arbeidsgruppen å etablere et Nasjonalt
screeningsråd med sekretariat i Helsedirektoratet og å nedsette styringsgrupper for
hvert enkelt screeningprogram. I sitt høringssvar understreket Legeforeningen at
et solid og entydig kunnskapsgrunnlag var en forutsetning for innføring av nye
screeningprogrammer, og at alternative måter å løse styringsstrukturen av
nasjonale screeningprogrammer ikke var godt nok drøftet.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes
Helsedirektoratet.

Sak 171/14

Høring – Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til
behandling av hepatitt C

3.03-14/3183
Fra Helse- og omsorgsdepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag til
endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C. Det er i
løpet av 2014 blitt godkjent to nye legemidler til behandling av pasienter med en
kronisk hepatitt C-infeksjon. De nye legemidlene er kostbare, og departementet
ser behov for å få en kontrollert innføring av nye, kostbare legemidler til
behandling av hepatitt C.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.

Sak 172/14 Policynotat rettspsykiatri
3.04 -12/3038
Det rettspsykiatriske fagmiljøet har i mange år etterlyste en kvalitetssikring av
rettspsykiatrien. Med bakgrunn i rapport fra Norsk psykiatrisk forening om
rettspsykiatri har Legeforeningen funnet det hensiktsmessig å utarbeide et
policynotat.
Vedtak
Utkast til policynotat godkjennes og sendes ut på høring i organisasjonen.
Sak 173/14 Innspill – interessentbehovsanalyse - "en innbygger - en journal" 3.05-14/3100
Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt til uttalelse et foreløpig utkast
til utredning av interessentbehov knyttet til utviklingsprosjektet "en innbygger en journal". Legeforeningen har i prosessen også deltatt i to møter med
Helsedirektoratet, et særmøte mellom kun Legeforeningen og Helsedirektoratet
29.8, og et stormøte med mange profesjons- og brukerorganisasjoner til stede. I
etterkant av disse møtene er Legeforeningen blitt invitert til å gi skriftlige innspill,
som er utformet i samråd med Legeforeningens IT-utvalg.
Vedtak

Utkast til uttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes
Helsedirektoratet.
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Sak 174/14

Høring – nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående
livstruende vold

3.06-14/3101

Legeforeningen hadde fått til høring Nasjonale prosedyrer for nødetatenes
samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). Prosedyrene skulle klargjøre
ansvar og samarbeidsformer under slike situasjoner. Prosedyrene avklarer
politiets ansvar som innsatsleder i alle slike situasjoner. Ledere av de respektive
nødetater blir ansvarlig for å beordre eget personell inn i situasjoner hvor det
pågår/har pågått livstruende vol- Dersom politi er til stede, kan de nekte andre
nødetater å gå inn i usikrede situasjoner, mens slik vurdering blir opp til de
enkelte nødetater dersom politi ikke er tilstede.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring og oversendes
Helsedirektoratet.
Sak 175/11 Godkjenning av veiledere
3.31-14/3874
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Eli Moholt Grønås, veileder i gruppepsykoterapi
Grete Haavaldsen, veileder i gruppepsykoterapi
Hauk Bjerke, veileder i kognitiv terapi
Grete Haavaldsen, veileder i kognitiv terapi (også i gruppepsykoterapi)
Grete Hartviksen, veileder i kognitiv terapi
Siv Elin Mathisen, veileder i kognitiv terapi
Hilde Mellingen, veileder i kognitiv terapi
Ragnhild Thorstensen Horn, veileder i kognitiv terapi
Jostein Nordvoll, veileder i kognitiv terapi
Anna A Krøncke, veileder i kognitiv terapi
Fredrik Diserud, veileder i psykodynamisk psykoterapi
Elin Foshaug, veileder i psykodynamisk psykoterapi
Shaygani Shahram, veileder i psykodynamisk psykoterapi
Sak 176/14 Medlemstilbud på bank og forsikring fra 2015
4.01-14/3870
Resultatet av anbudsrunde på medlemstilbud på områdene bank og forsikring ble
presentert.
Vedtak
Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå avtale med leverandører av
medlemstilbud innenfor områdene bank- og forsikring. Legeforeningen er
med og tar ansvar for at det etableres en effektiv administrativ løsning for
tilbudet om forsikringer.
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Sak 177/14 Statusrapport Legeforeningens økonomi per august 2014
4.02-14/1588
Legeforeningens regnskap per august 2014 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per august 2014 tas til etterretning.

Sak 178/14
5.01-14/80

TV-aksjonen NRK 2014
TV-aksjonen i NRK i 2014 går til Kirkens Nødhjelp. Midlene som samles inn
skal brukes til å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i
Afrika og Asia. Sentralstyret har tidligere år bevilget penger til TV-aksjonen.
Vedtak
Kr 50 000 bevilges til TV-aksjonen i NRK 2014.

Hege Gjessing

Jon Helle

Kari Sollien

Christian Grimsgaard

Marit Halonen Christiansen

Marit Hermansen

Ivar Halvorsen

Synnøve Bratlie

Høringssvar publiseres på legeforeningen.no - https://legeforeningen.no/Legeforeningenmener/Horingsuttalelser/
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