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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

15/30 

       Fullført og godkjent den 3.6.2015 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 26.5.2015 

 

Scandic Nidelven Hotel, Trondheim 
 

 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Kari Sollien, 

Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, 

Kristian Hamandsen  

  

  

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

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

 Bjørn Ove Ekern Kvavik, Knut Braaten, Axel Andersen Restrup 

  

 

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: Privat – offentlig helsetjeneste. Tilbakemeldinger fra 

organisasjonsleddene i høringen på utkast til policynotat (15/51) 

 

  Rapporteringer og kommentarer: 

 Oppstart forhandlinger 
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 Akuttfunksjoner i sykehus  

 Legemiddelmeldingen  

 Innspillsrapport Legevakt – En legevakt for alle, men ikke for alt 

 Innspillsrapport Rus- og psykiatri  - Et fullverdig liv 

 Seminar for spesialitetskomiteene 5.-6. mai, 140 påmeldte 

 Møte med HOD vedrørende spesialitetsstruktur 28.5 

 Avtale om sakkyndighet opphører 30.9. 2015 

 Kommunalisering av DPS, møte i Hdir 12.5 

 Narvik sykehus, møte med legene 

 Diverse forberedelser til landsstyremøtet Trondheim 27.-29. mai 

 

   

  Orienteringssaker: 

 Høring – Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av 

psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier (15/1707).  

 Referat fra interim-gruppe nettverk for kvalitet, pasientsikkerhet og ledelse 

(15/2316) 

 Referat fra Kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens 

(14/4792) 

 Innspill til Helsedirektoratets behovsanalyse, Prosjekt egenandeler blå 

resept (15/1755) 

 

II  Beslutningsmøte 

 

   

 

Sak 116/15  Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og

 gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge 

1.01-15/1492   

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om at all tobakk 

som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Formålet er å 

sette en stopper for markedsføring av tobakksprodukter rettet mot barn og unge. 

Legeforeningen gir full tilslutning til forslaget. I høringsnotatet drøftes også 

mulige tiltak for å følge opp Norges forpliktelse i Verdens helseorganisasjons 

tobakkskonvensjon, som sier at partene skal hindre at tobakksindustrien får 

påvirke tobakkspolitikken. Legeforeningen foreslår i høringsuttalelsen at 

tobakkskonvensjonens artikkel 5.3 må inn i tobakksskadeloven. I tillegg foreslår 

Legeforeningen å pålegge tobakksindustrien rapporteringsplikt, at all kontakt med 

myndigheter skal dokumenteres og offentliggjøres, at det innføres tilsyn med 

industrien, og at tiltakene må følges opp med sanksjoner.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

   

Sak 117/15 Oppnevning av person til referansegruppe til IA-prosjekt i regi av Nav 

1.02-15/2366 

Legeforeningen mottok invitasjon til å oppnevne en person til å sitte i 
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referansegruppen for IA-prosjektet «Hedmarksmodellen» fra NAV 30. april 2015. 

Etter modell fra et forsøksprosjekt i Hedmark med strengere håndheving av 

aktivitetskravet, hvor sykefraværet ble redusert med åtte prosent, skal tilsvarende 

forsøk rulles ut i Aust-Agder, Buskerud og Stavanger. Referansegruppen er 

tiltenkt en aktiv funksjon som dialog- og sparringspartner for prosjektet, med 

hovedvekt på synspunkter og innspill til evalueringen. Kjartan Olafsson har på 

forespørsel stilt seg til disposisjon. 

 

Vedtak 

Kjartan Olafsson oppnevnes som Legeforeningens representant i 

referansegruppen. 

 

Sak 118/15 Høring - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i  

 spesialisthelsetjenesten  

2.01-15/1891 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om reviderte 

prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Veilederne har 

vært revidert for å være i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven 

og endringene i prioriteringsforskriften. Revisjonen bygger også på erfaringer i 

bruken av prioriteringsveilederne. Forslaget hadde vært på organisasjonsmessig 

høring, og sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med 

utgangspunkt i interne høringsuttalelser.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse og kommentarer til de enkelte 

prioriteringsveilederne godkjennes med enkelte endringer og oversendes 

Helsedirektoratet.  

 

Sak 119/15 Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og 

 spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i 

spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege  

2.02-15/1806 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 

forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven. Endringene gikk ut 

på at det skulle ytes refusjon for undersøkelse eller behandling i 

spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

Sak 120/15 Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening 

2.03-15/1760  

Det hadde innkommet søknad om opprettelse av en ny spesialforening, Norsk 

hjerneslagforening (NSA).  Det følger av Legeforeningens lover § 3-9-1 (1) at slik 

søknad skal på høring i avdelingene og spesialforeningene før sentralstyret kan 

bestemme om foreningen godkjennes som spesialforening. Sekretariatet la frem 

utkast til høringsbrev.  
 

Vedtak 



4 

 

Søknaden fra Norsk hjerneslagforening sendes ut på organisatorisk høring 

til Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger. 

 

Sak 121/15 Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU 2015: 1 

  Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd  

2.04-15/1337 

Finansdepartementet hadde sendt NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst 

og velferd på høring. Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. 

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med utgangspunkt i 

interne høringsuttalelser og vedtatt politikk på området.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og  

oversendes Finansdepartementet. 

 

Sak 122/15 Oppnevning av representanter og vararepresentanter fra Ylf til 

Legeforeningens forhandlingsutvalg 

2.05-15/2612 

Sentralstyret fikk fremlagt forslag til representanter og vararepresentanter fra Ylf 

til Legeforeningens forhandlingsutvalg (FHU) i inneværende valgperiode. 

 

Vedtak 

Sentralstyret vedtok følgende representanter fra Ylf: 

 

Christer Mjåset, representant i FHU Spekter, -Stat, -KS/Oslo og -Virke 

Anja Fog Heen, representant i FHU Stat og vara FHU Spekter 

Øyvind Haugen Lie, vara i FHU Spekter 

Marius Myrstad, vara i FHU Virke 

 

Følgende representanter fra Ylf fortsetter: 

Heidi Johanne Espvik, representant i FHU Spekter 

Ragnhild Eide Skogseth, representant i FHU Virke 

 

Sak 123/15 Innstilling av vararepresentant til styret i Senter for kvalitet i legekontor AS 

3.01-13/5300 

SKILs generalforsamling vedtok 18.3.15 å endre vedtektene slik at 

eierforeningene hver oppnevner vararepresentant til styret.   

 

Vedtak 

Jan Emil Kristoffersen, Medisinsk fagavdeling, oppnevnes som 

vararepresentant. Styrets funksjonstid løper til 7.1.2016.  

 

Sak 124/15 Oppnevning av arbeidsgruppe for overbehandling og variasjon 

3.02-15/1809 

I sentralstyremøtet i april hadde sentralstyret vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe 

som skulle arbeide med spørsmål knyttet til overdiagnostikk, overbehandling og 

variasjon i helsetjenesten. I etterkant hadde sekretariatet vært i kontakt med 

fagmedisinske foreninger for å få forslag til representanter. Sekretariatet fikk inn 

12 forslag og anbefalte at seks av disse fikk plass i arbeidsgruppen. 
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Vedtak 

Følgende representanter oppnevnes: 

Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin 

Jon Olav Drogset, Norsk ortopedisk forening 

Jan Ole Frantzen, Norsk radiologisk forening 

Christian Hagen, Norsk psykiatrisk forening  

Siri Helene Hauge, Norsk samfunnsmedisinske forening  

Hege Ihle-Hansen, Norsk geriatrisk forening 

 

Gruppen suppleres med en representant fra PSL. 

 

Beslutning om ledelse av gruppen og representasjon fra sentralstyret tas 

etter landsstyremøte 2015. 

 

Sak 125/15 Høring – Revisjon av nasjonal traumeplan 

3.03-15/1825 

Legeforeningen mottok fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi et 

utkast til revisjon av nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015. 

Høringsinstansene var positive til utkastet og mente at det hadde en struktur som 

var åpen og muliggjorde at planens anbefalinger kunne etterprøves. Planen var i 

stor grad konkret i sine beskrivelser av krav til kompetanse, men 

høringsinstansene savnet spesifisering av hvem som skulle ha ansvaret for felles 

opplæring og trening. På basis av de innkomne forslag hadde sekretariatet 

utarbeidet et forslag til høringssvar. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Nasjonal 

kompetansetjeneste for traumatologi. 

 

Sak 126/15 M. st. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. Videreutvikling av  

Legeforeningens politiske plattform.  

3.04-14/2593    

Regjeringen la 7. mai 2015 frem M.st. 26 (2014-2015) «Fremtidens 

primærhelsetjeneste - nærhet og helhet». Meldingen er historisk sett den aller 

første stortingsmelding som omhandler helsetjenesten i kommunene. 

Legeforeningen hadde gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet under 

deres arbeid med stortingsmeldingen. Sentralstyret vurderte at 

kunnskapsgrunnlaget som Helse- og omsorgsdepartementet hadde lagt til grunn 

for sine tilrådninger om fremtidens primærhelsetjeneste til dels var mangelfullt og 

krevet en grundig gjennomgang som ledd i videreutvikling av Legeforeningens 

politikk på området. 

 

Forslag til vedtak 

Legeforeningen etablerer et hurtigarbeidende prosjekt som går gjennom 

stortingsmeldingens faktagrunnlag og de foreslåtte tiltak/virkemidler med 

formål å etablere et korrekt og oppdatert kunnskapsgrunnlag for 

Legeforeningens politikk på området. Sluttrapport fremlegges for 

sentralstyret i september 2015. Det avsettes inntil kr 250 000 fra 

sentralstyrets disposisjonskonto for formålet.   
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Sak 127/15 Godkjenning av veiledere 

3.31-15/9 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Nytrøen, Gunhild, veileder i allmennmedisin 

 

Husabø, Leiv Erik, veileder i samfunnsmedisin 

 

Sak 128/15 Overskuddskapital i foreningsledd - valg av investeringsløsning og 

leverandør 

4.01-15/2425 

Med bakgrunn i lave renter på foliokonto i bank finner sentralstyret det ønskelig å 

gjennomføre tiltak for å sikre foreningsleddenes og legatenes fremtidig 

avkastning på fri overskuddskapital. Den foreslåtte modellen innebærer at 

Legeforeningen sentralt inngår en rammeavtale om kapitalforvaltning med 

kapitalforvaltningsselskapet Alfred Berg. Spesifisering av forvaltermandatet vil 

fremgå av avtalen. Investeringsløsningen vil være tilgjengelig for 

foreningsleddene uavhengig av størrelsen på kapitalen, men den enkelte forening 

må inngå egen forvaltningsavtale med Alfred Berg innenfor rammene av 

hovedavtalen. Stiftelsene som er underlagt Legeforeningen, dvs. hvor sentralstyret 

er stiftelsenes styre, har mulighet til å investere overskuddskapital i den foreslåtte 

løsningen. 

 

Vedtak 

Generalsekretær gis fullmakt til å inngå en rammeavtale med Alfred Berg 

om aktiv forvaltning av overskuddslikviditet for foreningens stiftelser 

samt for foreningsleddene.  

 

Sak 129/15 Statusrapport Legeforeningens økonomi per april 2015 

4.02-15/1720 

Legeforeningens regnskap per april 2015 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per april 2015 tas til etterretning. 

 

Sak 130/15 Landsstyresak – valg av styremedlemmer i SOP  

4.04-15/1720 

Sentralstyret er valgkomité til styret i SOP. Fire av styrets medlemmer velges av 

Landsstyret, mens det femte medlemmet er oppnevnt av Arbeids- og 

sosialdepartementet. Medlemmene velges for to år av gangen, med overlapping 

slik at det hvert annet år velges to medlemmer til styret.  

 

Vedtak 

Truls Disen og Arne Laudal Refsum foreslås som styremedlemmer i styret 

for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger i perioden 1.1. 2016 – 

31.12. 2019. Ove Andreas Mortensen foreslås som varamedlem for Truls 

Disen, og Einar Hysing for Arne Laudal Refsum. 
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Sak 131/15 Fastsettelse av sentralstyrets møteplan for 2016 

5.01-15/2490 

Sekretariatet fremla utkast til sentralstyrets møteplan for 2016.  

 

Vedtak 

Sentralstyrets møteplan for 2016 fastsettes slik: 

 

Sentralstyrets møteplan 2016 
 

Januar: onsdag 20.1. 2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 onsdag 20.1.2016 kl 1600 Lederseminar, Hotel Bristol 

torsdag 21.1.2016 kl 1600    

 

Februar: torsdag 18.2. 2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 

Mars: tirsdag 15.3. 2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

    

 Påske 21.3-28.3.2016 

 

April: tirsdag 19. 4.2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 torsdag 28. 4.2016 (ved behov) 

   

Mai: mandag 23.5.2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Soria Moria   

   

 tirsdag 24.5-  kl 1030 Landsstyremøte, Soria Moria 

 torsdag 26.5.2016 kl 1600    

 

Juni:  tirsdag 14.6. 2016  kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 

Juli: 
 

August: tirsdag 30.8. 2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 

September: mandag 19.9. 2016  kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 

 mandag 19.9 –  

torsdag 22.9.2016   Sentralstyremøte/arbeidsmøte 

         

Oktober: tirsdag 11.10.2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

  

November: torsdag 10.11 2016 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus 

 

Desember: fredag 2.12. 2016 kl 0900 Sentralstyremøte 

  ”  kl 1900 Julebord 
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Hege Gjessing 

 

 

Jon Helle    Kari Sollien   Marit Hermansen 

 

Christian Grimsgaard   Ivar Halvorsen Marit Halonen Christiansen 

     

        

Synnøve Bratlie        Kristian Hamandsen 

 

 

 

 

 

 


