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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
15/37 
       Fullført og godkjent den 16.11.2015 
  

 
Referat 

 
fra 

 
Sentralstyrets møte 11.11.2015 

 
Legenes hus, Oslo 

 
 
 
 
Til stede fra 
 
sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer 

Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Ole Johan Bakke, Kjartan 
Olafsson  

 
  
forfall:  
    
sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland, Erling Bakken. 
 

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:  
Sara Underland Mjelva, Christine Johannessen Rian, Merete Dahl, Daniel 
Wærnes, Hanne Gillebo-Blom, Knut Braaten, Mattis Dahl Aamotsbakken, 
Gorm Hoel, Eirik Arnesen, Anne Ringnes, Audun Fredriksen, Jan Emil 
Kristoffersen, Åse Brinchmann-Hansen, Marte Løvold Andresen, Anne 
Ormshammer, Hege Synne Rahm, Ida Øygard Haavardsholm 

   
Referent: Anne Torill Nordli 

 
Kristin Bjørnland, leder av arbeidsgruppen Etterutdanning for overleger 
og legespesialister, innledet i sak 227/15 

   
Cecilie Aasprong Dyrnes fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS 
innledet i sak 228/15 
 
 

 
 
I  Politikk og strategimøte 
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Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde  
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting (14/57) 
Notat 3: Én innbygger – én journal – status og Legeforeningens videre oppfølging 
Notat 4: Nasjonal sykehusplan – forventinger til stortingsmeldingen og plan for 
oppfølging 
Notat 5: Magnussen-utvalget: Nytt forslag til prioriteringskriterium  

 
 
Rapporteringer og kommentarer: 

   
- Marit Hermansen er valgt som nestleder i Akademikerne 
- Møte i Akademikerne helse 
- Møte i CPME 
- Møte med presidenten i Lægeforeningen, Danmark 
- Landsmøte i Norsk Sykepleierforbund 
- Innlegg - Norsk anestesiologisk forening seminar for ledere 
- Planlagt møte med Standard Norge i desember 
- Ylf har arrangert årsmøte for European Junior Doctors. Clara Bratholm 

nyvalgt visepresident. 
- Ylf tariffkonferanse, Tromsø 
- Ylfs medlemsblad Forum legges ned i papirform, økt satsing på digitale 

plattformer 
- Ylf: Høstkurs for nye tillitsvalgte, 103 deltakere 
- Møte med Hdir om læringsmål ny spesialitetsstruktur 
- Arbeid med turnusordningen 
- Helsetjenester for flykninger 
- Deltakelse på konferanse om Sorg og sykmelding 
- Hedmarksmodellen – sykmelding 
- EHiN – IT-konferanse 
- Deltakelse på beslutningsstøttekonferanse 
- Arbeid med rapport Én innbygger – én journal 
- Møte i IT-utvalget. Linn Brandt nyvalgt leder i IT-utvalget 
- Møte i Kvinnsland-utvalget – utvalg som skal utrede organisering av statlig 

eierskap til spesialisthelsetjenesten 
- Møte i arbeidsgruppen – «Forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen 

som eier» 
- Allmennlegeforeningen, styremøte og tariffkonferanse  
- KS: Arbeid med FoU-rapport om ledelse av legetjenester i kommunen. 

Rapport skal foreligge i desember. 
- Arbeidsmøte i arbeidsgruppen som jobber med over-, underbehandling og 

variasjon i behandling 
- Dom fra arbeidsretten vedrørende beregningsgrunnlag for helseforetakenes 

innbetaling Utdanningsfond III.  Legeforeningen fikk medhold. 
- Jubileumsarrangement Norsk indremedisinsk forening 100 år. Hanne Thürmer 

gjenvalgt som leder.  
- 100 års jubileum i Norsk forening for dermatologi og venerologi 
- Arbeid med pensjonsordning for ansatte i sekretariatet 
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- Økonomisk status – Legeforeningen. Rapport vil foreligge i desembermøtet. 
- Økt satsing på forretningsutvikling i Legeforeningen 
- Avtale med Hdir om sakkyndighet i fm spesialistgodkjenning prolongeres 
- Seminar om spesialistutdanning 12.11 
- Seminar for lokalforeningene 12.-13.11 
- Arbeid med implementering av faste stillinger 
- Ny rammeavtale for avtalespesialister 
- Div. forhandlinger 

 
 
  Orienteringssaker: 
  Høringssvar - Kravspesifikasjon ambulansehelikoptertjenesten 2018 
  Oppsummering fra WMA Assembly i Moskva i oktober 

Flytting av redaksjonen for Norsk legemiddelhåndbok 
Omlegging av pensjonsordningen for ansatte i sekretariatet  
 
 

 
II  Beslutningsmøte 
 
   

 
 
Sak 209/15 Landsstyremøtet 2016. Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker 

m.m. 
1.01-15/4682 

På sentralstyremøtet 13.10.2015 ble det besluttet at sentralstyret i møtet 11. 
november 2015 skulle vedta tentativt tema for den helsepolitiske debatt og saker 
til Sak 9 Aktuelle saker til landsstyremøtet og deretter sende dette ut til 
organisasjonsleddene for synspunkter og alternative forslag. Sekretariatet hadde 
utarbeidet forslag til høringsbrev til organisasjonsleddene.  

 

Vedtak 
Høringsbrev med forslag til tema for, og innledere i, den helsepolitiske 
debatt samt tentative saker til Sak 9 Aktuelle saker justeres i tråd med 
diskusjonen i møtet og sendes organisasjonsleddene for synspunkter og 
alternative forslag.  

 

Sak 210/15 Legeforeningens ledersamling 2016 – Tentativt program 
1.02-15/4682 

Legeforeningens ledersamling holdes 20.-21. januar 2016 på hotell Bristol i Oslo. 
Sentralstyret drøftet et første forslag til aktuelle tema i sentralstyremøte 13.10.2015. 
Sekretariatet la frem forslag til tentativt program.  

 

Vedtak 
Sekretariatet går videre med planleggingen av ledersamlingen i tråd med 
tentativt program. 

 

Sak 211/15 Utsettelse av Legeforeningens lederkurs for sykehusleger 
1.03-12/3978 

Landsstyret har vedtatt at Legeforeningens modulkurs for leger som er ledere i 
sykehus skulle videreføres etter en pilotering av kurset i 2014. Det første kurset 
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ble gjennomført i 2014/15 og neste kurs var planlagt med oppstart i januar 2016. 
På bakgrunn av andre kurs som retter seg mot samme målgruppe la sekretariatet 
forslag om at modulkurset utsettes et halvt år. 

 
Vedtak 
Oppstart av nytt lederkurs for sykehusleger utsettes til høsten 2016. 

 
Sak 212/15 Årshjul – viktige konferanser 2015-2016 
1.04-15/5341 

Legeforeningen sentralstyre har som målsetting å aktivt bygge nettverk og 
allianser med andre. Deltagelse på viktige helsekonferanser er ett element i dette 
arbeidet.  Sekretariatet la frem et første forslag til årshjul for viktige konferanser 
og seminarer Legeforeningen bør delta på. Gjennomgangen viser at noen av de 
aktuelle seminarene kolliderer med viktige arrangement i Legeforeningen.  

 
Vedtak 
Sekretariatet justerer årshjulet i tråd med debatten i sentralstyremøtet. 
Gjennomgang av årshjulet blir en del av sentralstyrets faste saker.  

 
Sak 213/15 Helsehjelp til flyktninger 
1.05-15/5420 

Norge og mange andre land i Europa opplever nå en meget stor pågang av 
flyktninger og asylsøkere. Personer som av ulike årsaker har blitt tvunget til å 
flykte, kan ofte ha større behov for helsetjenester enn andre i befolkningen. 
Mange vil ha opplevd traumer og ulike former av tap i forbindelse med flukten, 
det kan være materielle tap (hjem og eiendom), sosiale tap (familie, arbeid og 
sosialt nettverk) og psykiske tap (følelse av redusert egenverdi og tap av 
identitet). Mange kan også ha hatt dårlig tilgang til helsetjenester i hjemlandet og 
derfor lide av tidligere ubehandlede sykdommer og skader.  

 
Mange kommuner tar nå imot flyktninger. Kommunene er lovpålagt å sørge for 
nødvendige helsetjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 
kommunen, men de står fritt i organiseringen av tilbudet. Legeforeningen har fått 
flere meldinger om at flere kommuner organiserer akuttinnkvarteringen uten 
tilbud om kommunal helsetjeneste fordi denne skal gis sentralt, da oppholdene er 
ment kun for få dager. I praksis blir oppholdene lengre, og flyktningene vil ha 
behov for helsehjelp i kommunene. Vi mener behovet for helsehjelp er 
underkommunisert, blant annet fra Helsedirektoratet, og at dette setter både 
flyktningene og kommunene i en vanskelig situasjon. 

 
Vedtak 
Legeforeningen er bekymret for at flyktningenes behov for helsetjenester 
er både underkommunisert og underdimensjonert. Mange flyktninger er i 
en vanskelig situasjon og trenger rask og målrettet helsehjelp. 
Helsemyndighetene må bidra til at flyktningene får den helsehjelpen de 
har behov for i kommunene. Det innebærer økte ressurser til både 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 
Sak 214/15   Gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Legeforeningen 
2.01-14/2648 
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Etter anmodning fra sentralstyret fremla sekretariatet en oversikt over 
Legeforeningens ulike styrer, råd og utvalg. Etter sentralstyrets oppfatning bør 
Legeforeningen jevnlig vurdere sin egen struktur for å vurdere hensiktsmessig 
organisering ut fra oppgaver og funksjoner. Sentralstyret drøftet behovet for en 
prosess for å gjennomgå eksisterende råd og utvalg i et slikt perspektiv. 

 
Vedtak 
Sekretariatet bes om å gjennomgå Legeforeningens råd og utvalg med nytt 
saksfremlegg til sentralstyremøtet i februar 2016. I gjennomgangen bes det 
om en vurdering av hensiktsmessig innretning og struktur, herunder 
oppnevning, mandat, varighet og arbeidsform for de ulike utvalgene. Det 
må vurderes om utvalgene skal være faste eller midlertidige. Det må også 
vurderes om noen utvalg skal legges ned. Siktemålet skal være en 
prioritering av utvalgene basert på Legeforeningens formål, lover og 
satsingsområder.  Målsettingen er at Legeforeningen er best mulig 
organisert til å løse prioriterte oppgaver. Det bør for samtlige utvalg 
vurderes en omlegging som er i samsvar med sentralstyrets 
funksjonsperiode.   
 
Av hensyn til utredningsprosessen må råd og utvalg med virketid ut 2015 
videreføres ut juni 2016 så langt utvalgsmedlemmene samtykker. 
Sekretariatet bes starte arbeidet med dette. 
 

Sak 215/15 Forslag om endring av funksjonsperioden for organisasjonsledd i 
Legeforeningen  

2.02 -15/508    
Etter anmodning fra sentralstyret fremla sekretariatet en oversikt over muligheter 
for endringer i funksjonsperioden for organisasjonsledd i Legeforeningen. Et 
hovedelement i forslagene var muligheten for en funksjonsperiode fra 1.januar i 
stedet for 1. september, som i dag. Dette ville innebære at landsstyremøtet flyttes 
til høsten. Det forelå også forslag om endringer i godkjenning av regnskapet. 
Forslaget ville medføre endringer i Legeforeningens lover.  

 
Vedtak 
Forslag til endringer av funksjonsperioden i Legeforeningen justeres i tråd 
med tilbakemeldinger i møtet og sendes ut på bred organisasjonsmessig 
høring. Høringsfristen settes til 5. januar 2016. 

           
Sak 216/15 Høring – Forslag til lov om endring av juridisk kjønn 
2.03 -15/3317 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til lov om endring 
av juridisk kjønn. Lovforslaget åpnet for at personer selv skulle kunne velge å 
endre sitt juridiske kjønn uten at det skulle stilles noen vilkår for dette. 
Legeforeningen var positiv til store deler av lovforslaget, men hadde noen kritiske 
bemerkninger knyttet til manglende konsekvensutredninger. 

 
Vedtak 
Høringsuttalelsen godkjennes med en presisering og oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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Sak 217/15 Opprettelse av ankenemnd for Legeforeningens og LMIs Råd for 
legemiddelinformasjon 

2.04 -15/3792   
Styret i LMI hadde fremmet ønske om opprettelse av en ankenemnd for 
Legeforeningens og LMIs Råd for legemiddelinformasjon. Bakgrunnen var å 
sikre muligheten for ankebehandling av avgjørelser mot LMIs medlemmer, uten 
at det foretas av det organet som har fattet vedtaket. LMI hadde, i dialog med 
Legeforeningens sekretariat, utarbeidet forslag til vedtekter som ble fremlagt for 
behandling i sentralstyret.  

 
Vedtak 
Forslag til reviderte vedtekter for Dnlf og LMIs råd for 
legemiddelinformasjon vedtas i tråd med sekretariatets innstilling.  

  
Sak 218/15 Oppnevning av medlemmer i styret for Kvalitetsforbedringsfond III  
3.01-15/4423 

Valgperioden for styret for Kvalitetsforbedringsfond III (og styringsgruppen for 
Noklus) utløper 31.12.2015. Legeforeningen skal oppnevne tre representanter. 
Lederen har tradisjonelt vært generalsekretæren. Foreningen har i tillegg vært 
representert ved presidenten og en laboratoriemedisiner eller en allmennlege. 

 
Vedtak 
Som leder og Legeforeningens medlemmer at styringsgruppen for Den 
norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet 
utenfor sykehus i perioden 1.1.2016-31.12.2019 oppnevnes: 
 
 generalsekretær Geir Riise, leder 
 president Marit Hermansen 
 leder Allmennlegeforeningen Kari Sollien 
  
Marit Hermansen erstatter Hege Gjessing som Legeforeningens medlem i 
styringsgruppen for resten av inneværende periode, frem til 31.12.2015.  

 
Sak 219/15 Høring - utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med 

pleie- og omsorgstjenesten 2.0 
3.02 -15/4421   

Legeforeningen hadde mottatt fra Helsedirektoratet et høringsutkast om revidert 
standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten. 
Legeforeningen støttet revisjonen men stilte spørsmål til risiko ved finansiering, 
utvikling, utprøving og innføring av standarden.  

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. 

 
Sak 220/15 Høring - Forslag til endring av helsekrav ved diabetes i førerkortforskriften 
3.03-15/4595 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Vegdirektoratet om endrede 
bestemmelser for førerrett ved diabetes. Statens vegvesen ønsket å stille samme 
helsekrav som i EU-direktiv 2009/113/EF, og foreslo derfor å endre helsekravene 
for førerkortgruppe 1. Tidligere har Vegdirektoratet foreslått at det ikke må har 
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vært noe tilfelle av alvorlig hypoglykemi de siste 12 måneder, mens man nå 
foreslo at det ikke må ha vært mer enn ett alvorlig anfall hypoglykemi i samme 
periode. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes til Veidirektoratet. 

 
Sak 221/15 Legeforeningens arbeid med satsingsområde 3 – «Styrket medisinsk faglig 

ledelse i primærhelsetjenesten» 
3.04-15/1139 

Sentralstyret vedtok i sitt møte 13. oktober 2015 fire satsingsområder for perioden 
2016-2017.  Et av satsingsområdene ble «Styrket medisinsk faglig ledelse i 
primærhelsetjenesten». Sekretariatet la frem forslag til arbeidsform og fremdrift, i 
hovedsak basert på en videreføring og styrking av den arbeidsgruppen som 
sentralstyret i forrige periode nedsatte for å utrede lederutdanning for leger i 
primærhelsetjenesten, og med et noe justert mandat. 

 
Vedtak 
Arbeidsgruppe lederutdanning for leger i primærhelsetjenesten styrkes 
med to medlemmer fra sentralstyret; Kari Sollien og Ole Johan Bakke.  
Mandatet utvides til også å vurdere hvorledes Legeforeningen kan bidra til 
bedre ledelse i primærhelsetjenesten ved for eks. mer aktiv bruk eller 
videreutvikling av avtaleverk for fastlegeordningen og andre virkemidler. 
Arbeidsgruppen leverer sine forslag til videre arbeid med 
satsningsområdet til sentralstyrets møte i mars 2016.  

 
Sak 222/15 Høring – tilleggsprotokoll til Oviedokonvensjonen om menneskerettigheter 

og biomedisin 
3.05-15/3340 

Legeforeningen hadde gjennom Helsedirektoratet fått til høring fra Europarådets 
tilleggsprotokoll til Oviedokonvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin 
protokollen om menneskerettigheter og verdighet for psykisk syke. Det var 
spesielt tre områder i konvensjonen som er uklare sammenliknet med den norske 
loven om psykisk helsevern: kriterier for tvangsinnleggelse, hvem kan beslutte 
om tvangsinnleggelse og prosedyrer for klage på vedtak om bruk av tvang. 
Behandlingskriteriene som grunnlag for tvangsinnleggelse er ikke tatt med. 
Protokollen foreslår at beslutningen om tvangsinnleggelse skal tas av retten og 
ikke av lege, men på grunnlag av en medisinsk vurdering, og eventuelle klager på 
vedtak om tvang skal ankes direkte til domstolen, mens i Norge ankes vedtak om 
tvangsinnleggelse først til kontrollkommisjonen og vedtak om tvangsmedisinering 
til fylkesmannen før domstolen koples inn.  

 
Vedtak 
Utkast til høringsbrev godkjennes og oversendes Europarådet med kopi til 
Helsedirektoratet. 

 
Sak 223/15 Høring  -  Vurdering av øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant 

   beredskapsaktørene (Mulighetsstudien) 
 3.06-15/3987  

Fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) hadde Legeforeningen mottatt en 
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rapport om kartlegging av status og fremtidig behov for felles øvinger og 
kompetanseheving i samvirke blant beredskapsaktørene. Rapporten foreslo bl.a. 
forankring av overordnet ansvar for samvirke hos JD, utvikling av 
Politihøgskolen som nasjonalt tverrfaglig kompetansesenter, samt bedre og 
systematisk utnyttelse av eksisterende lokale øvingssentre. JD anmodet også om 
innspill vedrørende deltakere til en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå 
høringssvarene. 
De interne høringsinstansene var i hovedsak positive til forslagene, men hadde 
flere kommentarer og noen innvendinger, særlig vedrørende kommunenes 
oppgaver i beredskapsarbeidet. Det var utformet utkast til høringsuttalelse. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Justis- og 
beredskapsdepartementet. Presidenten gis fullmakt til, etter forslag fra 
LSA, å foreslå representant til departementets arbeidsgruppe som skal 
vurdere høringsinnspillene. 

 
 Sak 224/15 Høring – Anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori 
 3.07-15/3319 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori. På oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet hadde Helsedirektoratet i desember 2013 
nedsatt en ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til 
kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.  
Ekspertgruppen har vurdert behovene for, og foreslått endringer i, dagens pasient- 
og behandlingstilbud, samt eventuelle andre tiltak for å sikre helhetlige og gode 
pasientforløp i alle deler av helsetjenestene. De interne høringsuttalelsene var i 
hovedsak positive til rapportens innhold, med noen unntak og forbehold. Det var 
utformet utkast til høringsuttalelse. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjon i møtet og 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 225/15 Spesialitetsstruktur – revidert dokument  
3.08-12/2322 

Utredningene fra Helsedirektoratet og RHFene om organisatoriske oppgaver i ny 
modell i fremtidig spesialitetsstruktur hadde vært på intern høring i 
Legeforeningens organisasjon. På bakgrunn av høringssvarene var det utarbeidet 
en oppsummering med innspill og kommentarer som ble lagt frem ved siste 
sentralstyremøtet 13. oktober 2015. Det ble deretter utarbeidet et høringsbrev som 
ble sendt ut til sentralstyret i etterkant av møtet. Det var fremkommet flere 
innspill til høringsbrevet. Utkast til revidert høringsbrev ble lagt frem.   

 
Vedtak 
Sentralstyret gir sin tilslutning til at brev sendes til Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) justert for innspill som kom frem i møtet. 
President, visepresident og leder av Ylf gis fullmakt til å ferdigstille 
brevet. 
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Sak 226/15 Godkjenning av veiledere 
3.31 -15/9 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 
 

Vedtak 
Godkjent ble: 
Allmennmedisin – Hanne Skaalerud 
 
Barne- og ungdomspsykiatri – Anne-Grethe Wetterhus 

 
Sak 227/15 Etterutdanning av overleger og spesialister - Foreløpig rapport 
3.32-14/5023  

Landsstyret 2013 vedtok at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke 
legespesialisters etterutdanning. Etter vedtak i sentralstyret i 2014 ble en 
arbeidsgruppe nedsatt for å videreføre arbeidet med utforming av struktur, 
innhold og organisering av legers etterutdanning.  
Forslag til foreløpig rapport fra arbeidsgruppen ble lagt frem i møtet av leder av 
arbeidsgruppen Kristin Bjørnland. Forslaget til etterutdanningsprogram ble 
presentert som et femårig minstekrav til etterutdanning for spesialister med en 
felles obligatorisk del og en valgfri del. Arbeidsgruppen ble bedt om å arbeide 
videre med rapporten i tråd med mandat og tilbakemeldinger fra sentralstyret. 

 
Vedtak 
Arbeidsgruppen viderefører arbeidet med den foreløpige rapporten i tråd 
med tilbakemeldinger fra sentralstyret. Rapporten legges frem for 
sentralstyret i januar 2016.  

  
Sak 228/15 Skattedirektoratet – avslag på anmodning om møte vedrørende 

praksiskompensasjon og arbeidsgiveravgift 
4.01-13/4944 

Det forelå notat fra Arntzen de Besche knyttet til videre prosess mot skatteetaten i 
spørsmålet om arbeidsgiveravgift på praksiskompensasjon. Notatet anbefaler en 
omlegging i henhold til skatteetatens konklusjoner med virkning fra 1.1. 2016. 
Sekretariatet orienterte om status knyttet til dialogen med skatteetaten om 
avgiftsberegning på praksiskompensasjon. Videre oppfølging og aksjonsplan ble 
presentert i notatet. 

 
Vedtak 
Sentralstyret gir generalsekretæren fullmakt til å følge opp saken videre i 
henhold til fremlagte aksjonsplan. 
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Marit Hermansen 
 

 
   Jon Helle    Kari Sollien  
   
 
Christian Grimsgaard   Anja Fog Heen   Christer Mjåset 
 
 
 
Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke   Cecilie Alfsen 


