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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

17/169 

       Fullført og godkjent den 24.1.2017 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 18.1.2017 

 

Legenes hus, Oslo 
 

 

 

Til stede fra 

 

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

Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson  

   

 Forfall: Ole Johan Bakke 

  

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland. 

 

 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Bråten, Hanne 

Gillebo-Blom, Mattis Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel, Anders Vollen, 

Sara Underland Mjelva, Espen Slettemyr, Anders Taraldset, Stine 

Tønsaker, Helga Bysting, Nina Evjen, Marte Løvald Andresen, Jan Emil 

Kristoffersen, Aadel Heilemann, Hedda Maurud, Bente Kristin Johansen, 

Bjørn Ove Kvavik  

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 Erland Skogli fra Menon Economics presenterte rapport om 

helseøkonomi, notat 5 

 

   

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 
     

  

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting  
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Notat 3: Perspektivnotat fra Tankesmien Agendas om ulikhet i spesialisthelsetjenesten 

Notat 4: Satsingsområdet SOL – strategi og veivalg 

Notat 5: Rapport om helseøkonomi - Menon Economics 

Notat 6: Hvordan gjøre helse viktig i valgkampen 2017? 

Notat 7: Medisinske aldersvurderinger av asylsøkere 

 

  

Orienteringssaker: 

Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 2015 

Planlegging 2017 – Årshjul viktige seminarer og årskalender møter i Legeforeningens 

organisasjonsledd 

Endring i spesialistreglene for Rus- og avhengighetsmedisin 
Ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin  

 

 

Rapporteringer og kommentarer: 

  Spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin – overgangsordning 

 Hurtigruteseminaret 2017 

 Rikslønnsnemndas behandling av sak etter Akademikerstreik i sykehus – oppstart 

13. februar 

 

   

 

II  Beslutningsmøte 

 

   

Sak 1/17 Arbeidsprogram 2017 – 2019 – veivalg 

1.01-15/4683 

Sentralstyret nedsatte i oktober en arbeidsgruppe bestående av lederne for Of, Af 

og Ylf, med sekretariatstøtte, til å lage utkast til Arbeidsprogram 2017-2019. I 

forbindelse med denne revisjonen har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i dagens 

arbeidsprogram. Samtidig har det vært et mål å tydeliggjøre arbeidsprogrammet 

gjennom blant annet å redusere antall overskrifter.  

 

Vedtak 

Retningen for arbeidsgruppens foreløpige forslag godkjennes. 

Arbeidsgruppen bearbeider forslagene i tråd med sentralstyrets diskusjon, 

og legger frem nytt utkast til behandling i februarmøtet.  
  

Sak 2/17   Sentralstyrets miniarbeidsseminar – opplegg og program 

1.02-13/2596 

Sentralstyrets planlagte arbeidsseminar høsten 2016 ble avlyst som følge av 

streiken. På bakgrunn av diskusjoner i sentralstyremøtet hadde sekretariatet laget 

utkast til opplegg og program for et mini-arbeidsseminar i tilknytning til 

sentralstyremøtet 14.3. Sekretariatet foreslo at arbeidsseminaret avholdes 14.mars 

og sentralstyremøtet 15.mars. 
 

Vedtak 

Det avholdes et mini-arbeidsseminar for sentralstyret tirsdag 14. mars på 

Østfold sykehus, med påfølgende sentralstyremøte 15.mars på Hafslund 

hovedgård.  Sekretariatet går videre med planlegging av seminaret i tråd 

med fremlagte skisse og diskusjonene i møtet. 
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Sak 3/17 Etablering av formalisert samarbeid med fagmedisinske foreninger i 

forbindelse med faglige vurderinger av tilsynssaker 

2.01-15/3372  

Saken utsettes 

 

Sak 3/17 Høring - NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg 

og beskyttelse 

2.02-16/5974 

Barne- og likestillingsdepartementet hadde sendt på høring NOU 2016:16 Ny  

barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Høringsnotatet 

hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde 

utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og sendes 

Barne- og likestillingsdepartementet. 

 

Sak 4/17 Oppnevning til forhandlingsutvalg 2015-2017 – endring i representasjon fra 

Allmennlegeforeningen 

2.03-15/3948   

Legeforeningens forhandlingsutvalg har sammenfallende virkeperioder med 

sentralstyret.  Da Allmennlegeforeningens tidligere leder har blitt ny leder for 

Akademikerne, ble det lagt fram forlag om endringer i foreningens representasjon 

i Legeforeningens forhandlingsutvalg.  

 

Vedtak 

Sentralstyret vedtar følgende endringer i Allmennlegeforeningens 

representasjon i forhandlingsutvalgene for perioden 2015-2017: 

 

Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune:  

Medlem: Tom Ole Øren (tidligere varamedlem) erstatter Kari Sollien 

  Varamedlem: Nils Kristian Klev erstatter Tom Ole Øren 

 

Forhandlingsutvalget for Spekter:  

Observatør: Tom Ole Øren (tidligere varaobservatør) erstatter Kari Sollien 

Observatør vara: Nils Kristian Klev erstatter Tom Ole Øren 

 

Forhandlingsutvalget for næringsdrivende og normaltariff (Tariffutvalget): 

Nestleder: Tom Ole Øren (tidligere medlem) erstatter Kari Sollien 

Medlem: Kirsten Rokstad erstatter Tom Ole Øren 

 

Sak 5/17   Høring – Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser 

med personskade 

3.01-16/5481   

Helsedirektoratet hadde sendt ut forslag til nasjonal faglig retningslinje for 

håndtering av hendelser med personskade forårsaket av kjemiske stoffer (C), 

farlige biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og 

eksplosjoner (E) – CBRNE. Forslaget var ment å hjelpe helsepersonell og annet 

innsatspersonell med å foreta riktige valg som redder liv og begrenser skade, og 
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inneholdt anbefalinger knyttet til både medisinsk behandling, beskyttelsestiltak, 

organisering og samhandling på skadested. Høringsinstansene var i hovedsak 

positive til forslaget, men flere påpeker at Helsedirektoratet må utarbeide en 

strategi for hvordan lokale beredskapsplaner skal etableres og implementeres. Det 

var utarbeidet utkast til høringsuttalelse.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet 

 

Sak 6/17 Presentasjon av utkast til rapport for satsningsområde 3 – Styrket 

medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten 

3.02-15/1139  

Sekretariatet la frem et utkast til sluttrapport for satsningsområde 3 for drøfting til 

sentralstyret og innspill om videre arbeid med utkastet.  

 

Vedtak 
Arbeidsgruppen arbeider videre med rapportutkast i tråd med gitte 

føringer i møtet.  Revidert utkast av rapporten legges fram i sentralstyrets 

møte mars 2017. 

 

Sak7/17   Oppnevning av ny representant til Forskningsutvalget  

3.03-13/5610 

Forskningsutvalget ble opprettet av Legeforeningens sentralstyre i 1998. 

Utvalgets mandat er å fungere som rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål 

som angår medisinsk forskning. Andreas Blomkvist, som har representert Norsk 

medisinstudentforening (Nmf), trer ut av utvalgt. Helene Kolstad Skovdahl er 

foreslått av Nmf som ny representant.  

 

Vedtak 

Helene Kolstad Skovdahl oppnevnes som ny representant fra Norsk 

medisinstudentforening. Oppnevningen gjelder fra 1. februar 2016 til 31. 

desember 2018.  

 

Sak 8/17 Forskningsutvalgets forskningspolitiske strategi 2017 - 2020 

3.04 -13/5610 

Sekretariatet hadde lagt frem utkast til forskningspolitisk strategi, utarbeidet av 

Legeforeningens forskningsutvalg. Målsetningen med strategien er at det skal 

være et lett tilgjengelig dokument bygget på tidligere strategier og relevante 

rapporter, samt sett i lys av regjeringens nåværende forskningspolitikk. 

 

Vedtak 

Utkast til Legeforeningens forskningspolitiske strategi godkjennes. 

 

Sak 9/17 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og 

sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS) 

3.05-16/6058  

Legeforeningen hadde mottatt Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, 

attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose fra 

Helsedirektoratet til høring. Retningslinjen ble sist revidert i 2011. 

Helsedirektoratet hadde bedt om tilbakemelding om retningslinjens faglige 
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innhold, brukervennlighet og avgrensninger. Retningslinjen hadde vært på intern 

høring i Legeforeningen.   

 

Vedtak 

Utkast til høringssvar godkjennes og sendes til Helsedirektoratet. 

 

Sak 10/17 Øket representasjon i e-helseutviklingen krever økte ressurser 

3.06-17/157 

For årene 2011 til og med 2016 lå utgiftene til representasjon i råd, utvalg, 

styrings- og referansegrupper i e-helseutviklingen i gjennomsnitt på kr 46 888 

årlig, men det var kun to representasjonsoppdrag som hadde eget formål i 

regnskapet. I 2017 vil aktiviteten øke betydelig som følge av høyere aktivitet i 

sektoren og styrket representasjon fra Legeforeningen, og det er beregnet en 

kostnad på ca kr 325 000. 

 

Vedtak 

Kr 330 000 settes av fra sentralstyrets disposisjonskonto til dekning av 

kostnader ved representasjon i råd, utvalg, styrings- og referansegrupper i 

e-helseutviklingen. 

 

Sak 11/17 Oppnevning av nytt varamedlem til styret i Allmennmedisinsk 

forskningsfond 

3.07-07/698 

Kari Sollien fratrer sitt verv som nestleder i Allmennmedisinsk forskningsfond. 

Allmennlegeforeningen la frem forslag om at varamedlem Bjørn Nordang blir ny 

nestleder, og at Kirsten Skinlo Rokstad oppnevnes som nytt personlig 

varamedlem for Bjørn Nordang til styret i Allmennmedisinsk forskningsfond.   

 

Vedtak 

Bjørn Nordang oppnevnes som nestleder med Kirsten Skinlo Rokstad som 

personlig varamedlem til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond 

frem til 31.desember 2017.  

 

Sak 12/17 Høring – Nasjonal faglig retningslinje om demens 

3.08-16/5582 

Helsedirektoratet hadde oversendt høringsutkast til Nasjonalt faglig retningslinje  

med anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med 

demens og deres pårørende. I tillegg inneholdt dokumentet anbefalinger som er 

operasjonalisering av myndighetskrav på området.   

 

De interne høringsinstansene i Legeforeningen var positive til dokumentets 

elektroniske format og kliniske nytteverdi. Det kom fram få innvendinger til det 

klinisk faglige innholdet i retningslinjene. Dokumentet ga sterk anbefaling av 

"hukommelsesteam" i kommunene, noe som står i kontrast til signalene i 

Primærhelsemeldingen og HOD/Hdirs videre arbeid med primærhelseteam. 

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og sendes 

Helsedirektoratet. 
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Sak 13/17 Rapportutkast fra arbeidsgruppen for utvikling av den fagmedisinske aksen 

i Legeforeningen 

3.09-16/3613 

Arbeidsgruppen for utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen la frem 

utkast til rapport der utfordringer ved dagens organisering ble belyst.  

Utkastet til rapport er ment som et utgangspunkt for videre arbeid med 

organisering og styrking av fagaksen. 

 

Vedtak 

Sentralstyret kom med innspill til videre utvikling av rapporten. Neste 

rapportutkast legges frem i sentralstyremøtet i mars.  

 

Sak 14/17 Etablering av kompetanseområde i smertemedisin  

3.31-13/5069 

Landsstyret fattet i mai 2016 vedtak om opprettelse av kompetanseområde i 

smertemedisin. Landsstyret delegerte til sentralstyret å fastsette endelige 

bestemmelser for utdanningen, etter at arbeidsgruppen hadde vurdert 

kommentarer som var kommet inn under høringen. Sentralstyret ble også delegert 

å etablere kompetanseområdet, herunder å oppnevne sakkyndig komite. 

Etter høring var det utarbeidet et justert forslag til regeltekst. 

 

Vedtak  
Legeforeningen etablerer kompetanseområde i smertemedisin med 

sentralstyret som godkjenningsorgan. 

 

Det innhentes forslag til medlemmer til en sakkyndig komité fra Norsk 

forening for smertemedisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk 

anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk 

nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og 

rehabilitering, Norsk ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, 

Norsk gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk 

forening for gastroenterologisk kirurgi. Det forutsettes at de som foreslås 

er godkjente spesialister. 

 

Sakkyndig komité skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av 

betydning for utdanningen i kompetanseområdet. Komiteen får i oppdrag å 

vurdere søknader fra leger om godkjenning i kompetanseområdet. 

 

Komiteens utgifter dekkes av Utdanningsfond I. 

 

Følgende utdanningsregler for kompetanseområdet i smertemedisin 

vedtas: 

 

1 Krav til spesialitet 

Spesialistgodkjenning i en medisinsk spesialitet.  

 

2 Krav til tjeneste 

a) Minimum 6 måneders fulltids tjeneste på tverrfaglig smertesenter/-

klinikk 
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eller 

 

b) 4 ukers supervisert hospitering på avdeling med tverrfaglig 

smertediagnostikk og -behandling, hvorav minimum 1 uke på 

smertesenter ved universitetssykehus, og 60 timer deltakelse i 

smågruppevirksomhet. 

 

3. Kursutdanning 

80 timer obligatoriske kurs for kompetanseområde. 

 

og  

 

40 timer relevante kurs i smertemedisin godkjent for kompetanseområdet. 

Inntil 20 timer valgfrie kurs kan erstattes av relevant publisert forskning.  

Utfylt attestasjonsskjema legges ved søknad om godkjenning. 

Diplomkurs i avansert smertemedisin i regi av SSAI anses som jevngodt 

med ovennevnte utdanningsprogram. Dokumentasjon av godkjent SSAI-

kurs gir grunnlag for godkjenning i kompetanseområdet. 

 

Det vedtas følgende etableringsregler for kompetanseområdet i 

smertemedisin: 

 

Godkjenning etter etableringsreglene er basert på poengberegning av 

erfaring og gjennomførte læringsaktiviteter relevante for 

kompetanseområdet smertemedisin. For godkjenning i 

kompetanseområdet i smertemedisin kreves totalt 120 poeng. 

 

Poengene fordeles slik: 

 

120 poeng ved følgende aktiviteter: Antall poeng: 

1. Tjeneste 

Tjeneste ved tverrfaglig smerteklinikk 

eller avdeling/seksjon der minst 50 % av 

aktiviteten dreier seg om 

smertebehandling.  

10 poeng per 2 måneder i 

sammenhengende full stilling 

 

eller 

 

Tverrfaglig arbeid med smertepasienter. 

1 poeng per time. 

 

 

Minimum 40 poeng, 

inntil 60 poeng 

 

 

 

 

 

 

Minimum 40 poeng, 

inntil 60 poeng 

2. Kursutdanning 

Fullført relevante kurs innen 

smertemedisin. 

Inntil 40 poeng 
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4 poeng per hele dag (6 timer eller mer). 

 

3. Dokumentert deltakelse på nasjonal 

eller internasjonal smertekonferanse. 

1 poeng per dag. 

Inntil 30 poeng 

4. Foredragsholder/foreleser ved 

relevante kurs. Relevante forelesninger er 

universitetskurs, godkjente kurs for legers 

videre- og etterutdanning og 

internasjonale konferanser med ulike 

aspekter av smertemedisin som tema.  

3 poeng per forelesning à 30 minutter. 

Inntil 30 poeng 

5. Vitenskapelige publikasjoner med 

smerterelatert problematikk. Dette 

oppnås som førsteforfatter for en 

originalartikkel med et smerterelatert 

emne i et internasjonalt anerkjent 

medisinsk tidsskrift. 

Inntil 30 poeng 

6. Konvertering fra godkjent 

internasjonalt utdanningsløp som 

spesialist i smertemedisin eller 

kompetanse i algologi/smertemedisin etter 

individuell søknad. 

Inntil 120 poeng 

7. Godkjent diplomkurs i avansert 

smertemedisin i regi av SSAI.  

Inntil 120 poeng 

 

       

Utdanningsreglene og overgangsreglene trer i kraft umiddelbart. 

 

Det gis anledning til å søke om godkjenning basert på overgangsreglene 

t.o.m. 30. juni 2018. 

 

    Sak 15/17 Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2016 

 4.01-16/1575 

Legeforeningens regnskap per november 2016 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per november 2016 tas til etterretning.  

 

Sak 16/17 Landsstyresak - Valg av representanter til styret i SOP 

4.02-17/82 

I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige 

styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år om gangen. 

Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. 

Samtidig velges varamedlemmer, hhv et varamedlem når lederen står på valg og 

to når lederen ikke står på valg. Det er styrets leder, Hans Kristian Bakke, og 

medlem Anne Mathilde Hanstad som nå står på valg. Sentralstyret er valgkomite 

for landsstyret. 
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Sekretariatet fremla forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan 

forberede saken, før sentralstyret foretar sin innstilling og saken kan oversendes 

Landsstyret. Arbeidsgruppen tilskriver foreningsleddene med anmodning om å 

fremme forslag på kandidater. Nåværende medlemmer av styret som er på valg, 

forespørres om de ønsker å være kandidat til vervene. Arbeidsgruppen vil få 

sekretariatsbistand. 

 

Vedtak 

Sentralstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 

sentralstyremedlemmene Christer Mjåset og Kjartan Olafsson samt 

generalsekretær Geir Riise som kan forberede saken for sentralstyret. Det 

må innhentes forslag fra foreningsleddene på kandidater til valgene til 

SOP ved landsstyremøtet 2017, samt avklares hvorvidt nåværende 

medlemmer av SOPs styre som er på valg, ønsker å være kandidat til 

vervene for en ny periode. Fristen for å fremsette forslag settes til 1.3. 

2017.  Arbeidsgruppen utarbeider forslag til kandidater som fremlegges 

for sentralstyret på møte 6.4. 2017. 

 

Sak 17/17   Premiereguleringsfondet – oppnevning av medlem til styret 

 4.03- 17/114 

Kari Sollien ble valgt til leder av Akademikerne 27.10.2016 og ønsket som følge 

av dette å fratre som medlem av styret i Premiereguleringsfondet. Sekretariatet 

hadde henvendt seg til Allmennlegeforeningen og bedt om forslag til nytt 

styremedlem.  

 

Vedtak  

Kari Sollien løses fra vervet som styremedlem i Premiereguleringsfondet. 

Tom Ole Øren oppnevnes som nytt medlem i fondet styre. 

 

Sak 18/17 Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer 

til Rådet for legeetikk for perioden 1.1. 2018 - 31.12. 2021 - innhenting av 

forslag fra foreningsleddene 

5.01-16/6226 

Forslag til referat 

Funksjonsperioden for det landsstyrevalgte Rådet for legeetikk utløper 31.12. 

2017. Dette innebærer at det på landsstyremøtet i mai 2017 i Ålesund, i henhold 

til § 3 i reglementet for Rådet for legeetikk, skal velges leder, nestleder, tre 

medlemmer og to varamedlemmer. Det fremgår av reglementet at sentralstyret 

skal fremlegge forslag til landsstyremøtet om sammensetning av Rådet. 

Valgkomiteen har ikke i sitt reglement noen oppgaver i denne forbindelse. 

Sekretariatet fremla forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan 

forberede saken, før sentralstyret foretar sin innstilling og saken kan oversendes 

Landsstyret. Arbeidsgruppen tilskriver foreningsleddene med anmodning om å 

fremme forslag på kandidater. Nåværende medlemmer av styret som er på valg 

forespørres om de ønsker å være kandidat til vervene.  

 

Vedtak 

Avdelingene tilskrives med anmodning om å fremme forslag på kandidater 

til valgene til Rådet for legeetikk ved landsstyremøtet 2017. Det klarlegges 

hvorvidt nåværende medlemmer av Rådet ønsker å være kandidat til 
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vervene for en ny periode. Fristen for å fremsette forslag settes til 1.3. 

2017.  Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av visepresident Jon 

Helle, og Cecilie Alfsen fra sentralstyret og generalsekretær Geir Riise, 

som forbereder sak for sentralstyret til aprilmøtet. 

 

 

 

Marit Hermansen 

 

 

   Jon Helle    Kari Sollien  

   

 

Christian Grimsgaard   Anja Fog Heen   Christer Mjåset 

 

 

 

Kjartan Olafsson       Cecilie Alfsen 

 

 
 

 

 


