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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

14/39 

       Fullført og godkjent den 12.12.2014 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 5.12.2014 

 

Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo 
 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit 

Hermansen, Ivar Halvorsen, Marit Halonen Christiansen, Christian 

Grimsgaard, Kristian Hamandsen 

  

   

 

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Erling Bakken, Frode Solberg, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland. 

 

 Bjørn Ove Kvavik, Mattis Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel, Sara 

Underland Mjelva, Jan Emil Kristoffersen, Hanne Gillebo Blom, Tor 

Carlsen, Anders Vollen, Stein Runar Østigaard, Øydis Rinde Jarandsen, 

Axel Andersen Restrup, Aadel Heilemann, Hedda Maurud 

 

 

 

 

  Referent: Anne Torill Nordli  

   

 

     

I  Politikk og strategimøte 
  

  

Politikk- og strateginotater: 
 Notat 1: Månedens mediebilde  

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting (14/57) 

Notat 3: Innspill til Akademikerne, Statsbudsjettet 2016 (14/5492) 

Notat 4: Prioriteringer i helsetjenesten (14/5301) 

Notat 5: Elektroniske sigaretter (14/5537) 
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Notat 6: Gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Legeforeningen (14/2648) 

Notat 7: Utkast - Overordnet kommunikasjonsstrategi for Legeforeningen 

 

 

  Orienteringssaker: 

  Status forhandlinger november 2014 (14/5465) 

  Korrigering av opplysninger i sentralstyresak 3.05/11.11.2014 

 
 

Rapporteringer og kommentarer: 

 Møte med fagmedisinske foreninger 4.12.2014   

 Ny organisering av Tidsskriftavdelingen fra 1.12.2014  

 

 

 

II  Beslutningsmøte 

   

 

 

Sak 219/14 Utredningsbehov. Saken utsettes 

1.01-14/5014 

 

Sak 220/14 Videreutvikling av Legeforeningens nettsider 

1.03-14/5406 

Dagens løsning for legeforeningen.no ble lansert i februar 2012, og inneholdt på 

det tidspunktet oppunder 16 000 sider (gjelder også dokumentsider). Siden den 

gang har løsningen vokst med over 20 000. Dette gjelder hovedsidene og alle de 

rundt 90 foreningsleddenes nettsider. Legeforeningen.no har rundt 6 millioner 

sidevisninger på hele løsningen per år. Økningen har skjedd uten at det i 

tilstrekkelig grad har vært ressurser til å kvalitetssikre innhold og struktur.  

Sekretariatet mener det er behov for på ny å ha en mer helhetlig gjennomgang av 

Legeforeningens nettsider, både for å kvalitetssikre struktur, innhold, vurdere 

design, opplæring og veiledning med videre. Legeforeningens nettsider er en 

viktig del av Legeforeningens ansikt utad. Foreningen har ambisiøse 

kommunikasjonsmål for 2015, jfr. arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi. Det 

er viktig at legeforeningen.no har høy kvalitet for å underbygge Legeforeningens 

ekspertrolle.  Noe av kompetansen for å gjøre dette har vi i sekretariatet, men det 

er behov for å engasjere ekstern bistand for å få den nødvendige kompetanse og 

trykk i arbeidet. Kostnadene er stipulert til kr 450 000. 

 

Vedtak 

Det gjøres en avsetning på kr 450 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto 

for 2014 for å finansiere videreutvikling av legeforeningen.no. 

 

Sak 221/14 Policynotat - Overbelegg i norske sykehus – en trussel mot 

pasientsikkerheten 

1.04-14/5542 

Overbelegg i sykehusene er en trussel mot pasientsikkerheten. Beleggsprosenten 

er en viktig indikator på om Stortinget, myndighetene og helseforetakene sikrer 

pasientene og helsepersonell nok ressurser til å møte de politiske målene for 
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sektoren. Kapasiteten i norske sykehus er sentral i det politiske ordskiftet og 

griper blant annet inn i debattene om kvalitet, prioritering, og om Norge bruker 

nok på helsetjenesten. SAMDATA-rapporten for 2013 viser at Norge har 

uforsvarlig høy beleggsprosent. Legeforeningen mener derfor Stortinget, 

myndighetene og helseforetakene må vesentlig styrke innsatsen på sykehusenes 

kapasitet. Kommende demografiendringer og økende antall eldre understøtter 

budskapet.   

 

Vedtak 

Utkast til policynotat revideres i tråd med tilbakemeldingene i møtet. 

 

Sak 222/14 Høring - Evaluering av EAT-samarbeidet 

1.05-13/5630 

Utkast til evaluering av Legeforeningens som strategisk samarbeidspartner i EAT-

forum har vært på høring i organisasjonen, i tråd med landsstyrets vedtak i mai. I 

høringen ble tre alternativer formulert; om Legeforeningen burde fortsette som 

strategisk partner ett år til, om man burde være samarbeidspart uten finansiell 

støtte eller om vi burde trekker oss helt ut av EAT-samarbeidet. Høringen viste at 

Legeforeningen fortsatt er delt i dette spørsmålet. Det er innkommet 27 

høringssvar. 15 av høringsinstansene ønsket at Legeforeningen skulle trekke seg 

helt ut av EAT-samarbeidet, 11 av de øvrige delte seg relativt likt på de to første 

alternativene. Seks av høringsinstansene ønsket samarbeid ett år til, mens fem 

ønsket samarbeid uten finansiell støtte. Ett siste høringssvar tar ikke stilling til de 

tre alternativene. Den interne uenigheten i Legeforeningen har også fremkommet i 

media, og har ført til at EAT, i brev av 3.11.2014, har trukket seg fra samarbeidet 

med Legeforeningen. De skriver i brevet at de i løpet av 2013 og 2014 har bygget 

et nettverk av ca. 60 partnere over hele kloden, og at de mener at Legeforeningen 

er en viktig partner i dette nettverket. Samtidig har de merket seg den interne 

uenigheten og ønsker primært å samarbeide med partnere som har tydelig enighet 

om engasjementet. De vil på denne bakgrunn ikke fornye avtale med 

Legeforeningen, men ønsker oss tilbake dersom holdningene skulle endre seg i 

fremtiden. 

 

Vedtak 

Sentralstyret tar EATs beslutning om å avslutte samarbeidet til 

etterretning. Høringen har vist at et flertall på 15 av 27 høringsinstanser 

også ønsket at samarbeidet skulle avsluttes. Høringsnotat og 

høringsuttalelser oversendes til arbeidsgruppen som skal vurdere hvordan 

Legeforeningen skal samarbeide med andre.    

 

Sak 223/14 Statusrapport legevakt  

1.06-13/3650 

Sekretariatet i samarbeid med en referansegruppe oppnevnt av sentralstyret 

utarbeidet utkast til statusrapport om legevakt. Rapporten beskriver utfordringer i 

legevakttjenesten og foreslår mål og tiltak for forbedring.  

Førsteutkast til statusrapport om legevakt har vært på intern høring i foreningen. 

17 foreningsledd har gitt tilbakemelding på rapportutkastet. Uttalelsene bærer 

preg av at foreningsleddene mener det er et sterkt behov for en statusrapport om 

legevakt og at de fleste både støtter hovedlinjene i rapporten og de mål og 

virkemidler som foreslås. Foreningsleddene har imidlertid noe ulikt syn på 
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enkelte områder og politikkpunkter i rapporten.  Sekretariatet har justert rapporten 

på bakgrunn av foreningsleddenes tilbakemeldinger.  

 

Vedtak 

Sekretariatet ferdigstiller statusrapporten i tråd med sentralstyrets 

tilbakemeldinger. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne forside og lay-

out. 

 

Sak 224/14 Høring - Akuttutvalgets delrapport  

1.07-14/5106 

Legeforeningen var blitt invitert til å komme med innspill til Akuttutvalgets 

delrapport. Akuttutvalget ble oppnevnt av regjeringen høsten 2013, og fikk i 

oppdrag å gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Fristen for 

utredningen er 1.12. 2015. I tillegg har utvalget fått i oppdrag å levere en 

delrapport til arbeidet med Nasjonal sykehus- og omsorgsplan og 

Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Delrapporten ble 

overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 31.12. 2014. Delrapporten omhandler 

særskilt legevakt.  

 

Akuttutvalget foreslår en rekke gode tiltak for å bedre akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus. Legeforeningen støtter mange av disse, men mener det trengs en 

betydelig styrking ressursmessig for at tiltakene skal kunne realiseres, særlig for 

legevakttjenesten. I tillegg til foreningsleddenes høringssvar, er Legeforeningens 

høringsuttalelse basert på utkast til statusrapport om legevakt, høringsuttalelsen til 

revidert akuttmedisinforskrift og utviklingsplanen for fastlegeordningen.  

 

Vedtak 

Høringsuttalelsen godkjennes med enkelte endringer og oversendes Helse- 

og omsorgsdepartementet 

 

Sak 225/14 Endring av tillitsvalgtopplæringen  

2.01-14/2466  

Endring i tillitsvalgtopplæringen hadde vært behandlet i kurskomitéen, og det 

forelå et forslag til endringer som medfører sammenslåing av lokale kurs med 

modulpakken «Fra tillitsvalgt til leder» modul I – III. Modul I arrangeres 

regionalt og som følge av dette er det foreslått innholdsmessige justeringer av 

modul I og II.   

 

Vedtak 

Sentralstyret slutter seg til de foreslåtte endringene. 

Det avsettes egen post med inntil kr 350 000 for 2015 til dekning av 

nødvendige opplæringstiltak som ikke er dekket over OU-midlene. 

Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto for 2014.  

 

Sak 226/14 Instruks – valg av landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene 

2.02-14/5410  

Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til instruks for valg av 

landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske foreningene. 

 

Vedtak 
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Forslaget til valg av landsstyrerepresentanter fra de fagmedisinske 

foreningene vedtas med enkelte presiseringer.  

 

Sak 227/14 Advokatsaker - rutiner i Avdeling for Jus og arbeidsliv – policydokument.  

Saken utsettes 

2.04 -14/2639  

 

Sak 228/14 Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre 

2.05-14/4080 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag om å utvide 

retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har til å 

rekvirere hormonelle prevensjonsmidler til kvinner, til å gjelde alle kvinner fra 16 

år og alle hormonelle prevensjoner og prevensjonsmetoder. Forslaget gikk ut på at 

rekvireringsretten skulle knyttes til jordmødre og helsesøstres profesjon som 

kvalifisert helsepersonell og ikke til tjenestested. Sekretariatet hadde utarbeidet et 

utkast til høringssvar der Legeforeningen gikk imot høringsforslaget. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 Sak 229/14 Policynotat fastlegeordningen  

2.06 -14/3496 

Sekretariatet la frem et revidert utkast til policynotat for fastlegeordningen. 

Utkastet var basert på allerede etablert politikk og føringer fra 

sentralstyrebehandling i møtet 15. september.  

 

Vedtak 

Policynotat om fastlegeordningen vedtas som foreslått. 

 

Sak 230/14 Endring av vedtekter – Allmennmedisinsk forskningsfond 

3.01-07/698 

Allmennmedisinsk forskningsfonds styre hadde fått oversendt forslag til to 

vedtektsendringer etter behandling i styremøte 18.4.2014.  Endringene gjaldt 

mulighet til supplering av fagrådet, og presisering av at ankerett på vedtak ikke 

gis. 

  

Vedtak 

Forslag til vedtektsendringer godkjennes. Saken sendes videre til Lotteri- 

og stiftelsestilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet for stadfestelse. 

 

Sak 231/14 Høring – revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og 

katastrofer  

3.02-14/5144           

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om revidering av 

veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-1810).  

Revidering av veilederen var en del av Helsedirektoratets oppfølgingsplan for 

psykososial oppfølging etter 22.07.11. Revideringen tok utgangspunkt i tidligere 

veileder utgitt i 2011. I den reviderte veilederen vil læringspunkter og erfaringene 
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med hendelser etter 2011 bygges inn. I tillegg vil veilederen oppdateres mht. nytt 

lovverk.  

Arbeidsgruppen for revidering av veilederen hadde bestått av representanter fra 

Senter for krisepsykologi, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og  

selvmordsforebygging og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk  

stress.   

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 232/14 Utviklingsområde rus og psykisk helse  

3.03-14/707 
Psykisk helse og rus ble definert som et aktuelt utviklingsområde i forbindelse med 

utvikling av kommunikasjons- og utviklingsområder for 2013-2015 (sentralstyrets 

arbeidsseminar høst 2013). Det ble derfor opprettet et prosjekt forankret i medisinsk 

fagavdeling. Prosjektet har sammen med to arbeidsgrupper bestående av medlemmer fra 

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Norsk psykiatrisk forening, Norsk 

forening for barne- og ungdomspsykiatri og Norsk forening for allmennmedisin utviklet 

de foreliggende utkast til policynotat og bakgrunnsdokument. Dokumentene ble nå lagt 

frem for sentralstyret for drøfting og innspill før ferdigstillelse.  

 

Vedtak 

Sekretariatet arbeider videre med bakgrunnsdokumentet og policynotat i tråd med 

tilbakemeldingene i møtet. Saken legges frem på nytt i sentralstyremøte 

14.1.2015.  

 

Sak 233/14 Utvikling av elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten 

3.04-10/5340 

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin samarbeider med sekretariatet 

om initiativ overfor ansvarlige myndigheter for å sikre forsvarlige medisinske 

journalverktøy i sykehjem. I oktober 2014 publiserte Helsedirektoratet rapporten 

«Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten. Status, utfordringer og behov». 

(IS 2221), hvor det foreslås opprettelse av et utvalg som skal utarbeide 

kravbeskrivelser for å forbedre de eksisterende journalsystemer slik at medisinske 

behov kan ivaretas.   Rapporten er ikke sendt på høring. Det forelå utkast til brev 

til Helsedirektoratet om oppfølging av rapporten. 

 

Vedtak 

Utkast til brev vedrørende rapport om elektronisk pasientjournal i 

omsorgstjenesten godkjennes med enkelte endringer og oversendes 

Helsedirektoratet, med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet og til 

Helsetilsynet. Det anmodes om at Legeforeningen blir representert med tre 

representanter i arbeidsgruppe som skal utarbeide kravspesifikasjoner. 

 

Sak 234/14 Budsjett for Utdanningsfond I for år 2015  

3.31-11/6127 

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2015. Budsjettet var 

gjort opp med et underskudd på kr. 3 421 278 og med en samlet kostnadsside på 

kr 93 643 278. 

 

http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/elektronisk-pasientjournal-i-omsorgstjenesten.aspx
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   Vedtak 

Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2015 

vedtas i hht. saksfremlegg med et negativt driftsresultat på kr 9 228 573. 

Resultat etter finansposter er estimert til kr 3 421 278. 

 

Sak 235/14 Godkjente veiledere i psykiatri 

3.32-14/1716 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

 

Ingunn Kraabøl, veileder i kognitiv terapi 

Anne Beate Helseth Udal, veileder i kognitiv terapi 

Reidun Mæsel Kolvik, veileder i gruppepsykoterapi 

Egle Nordbø, veileder i psykodynamisk psykoterapi 

 

Sak 236/14 Etterutdanning for overleger og legespesialister – oppnevning av 

arbeidsgruppe  

3.33-14/5023 

Sentralstyret vedtok 11.11.2014 å nedsette en arbeidsgruppe for videreføring av 

etterutdanningsprosjektet. Medlemmene til arbeidsgruppen skulle rekrutteres fra 

den tidligere prosjektgruppen og fra spesialitetsrådet, og det skulle oppnevnes 

representant fra Overlegeforeningen.  

 

Vedtak 

Sentralstyret oppnevner Kristin Bjørnland, Morten Selle, Hans Høvik, 

Karin Stang Volden, Einar Kristoffersen, Tom Glomsaker, Turid Thune og 

Per Mathisen. 

 

Kristin Bjørnland oppnevnes som leder. 

 

Presidenten gis fullmakt til oppnevnelse av representanter dersom det 

oppstår behov for endring eller supplering av arbeidsgruppen. 

 

Sak 237/14 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2014 

4.01-14/1588 

Legeforeningens regnskap per oktober 2014 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per oktober 2014 tas til etterretning. 

 

Sak 238/14 Budsjett for Den norske legeforening 2015  

4.02-14/1589 

Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2015. Budsjettet bygger på rammebudsjett 

vedtatt av landsstyremøtet 2014, og er revidert på grunnlag av endrede 

forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i 2015. 

 

Vedtak 

Sentralstyret vedtok det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske 
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legeforening for 2015. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret 

fullmakt til å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets 

rammer og innenfor de prioriteringer som følger av Landsstyrets vedtak, 

av Prinsipp- og arbeidsprogrammet, samt av sentralstyrets ulike vedtak.  

 

 

 

 

 

Hege Gjessing 

 

 

Jon Helle     Kari Sollien    Marit Hermansen 

  

 

Marit Halonen Christiansen   Christian Grimsgaard   Ivar Halvorsen 

     

 

  Kristian Hamandsen    Synnøve Bratlie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar publiseres på legeforeningen.no - https://legeforeningen.no/Legeforeningen-

mener/Horingsuttalelser/ 
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