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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

14/37 

       Fullført og godkjent den 29.10. 2014 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 21.10. 2014 

 

Legenes hus, Oslo 
 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, 

Marit Hermansen, Ivar Halvorsen, Marit Halonen Christiansen, Christian 

Grimsgaard  

  

   

 

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

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

 

 

Fra sekretariatet møtte i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Hanne 

Gillebo-Blom, Mattis Dahl Åmotsbakken, Eirik Sirnes, Henrik Skomedal, 

Anders Vollen, Gorm Hoel, Sara Underland Mjelva, Ole Anders Stensen, 

Audun Fredriksen, Nina Evjen, Gro Reichelt, Ingunn Muus Vaageskar, 

Aadel Heilemann 

 

  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: Sammenheng mellom sykehusstørrelse, økonomisk effektivitet og  

 kvalitet – et søk i relevant litteratur (14/4660) 

 

  Orienteringssaker: 
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 Referat fra møte i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og 

global helse 19. juni 2014 (12/113) 

Reforhandling av rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo kommune (13/10)  

Hovedoppgjøret 2014 i Spekter (13/3507) 

Høringssvar til Akademikerne om forslag om endret minstegrense i Statens 

pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for 

apotekvirksomhet (14/3759)  

 

Rapporteringer og kommentarer: 

Forhandlinger 

Statsbudsjett 

Høring Ariansson-utvalget 

Hurtigruteseminar 14.-16.10 

Møte med leder Cecilie Risøe og nestleder Petter Brelin i FaMe vedrørende 

styrking av de fagmedisinske foreningenes arbeid 

Åpning av Primærmedisinsk uke 20.10 

Møte med Helse- og omsorgsminister vedrørende rammebetingelser for 

avtalespesialister 22.10 

Rådsmøte i Akademikerne med valg av nytt styre 23.10 

«Helsejournalistikk - på Helsa løs» 6.-7. 10 

Tillitsvalgtkurs for Troms og Finnmark legeforening, ca 35 deltakere 

Satsingsområde Rus og psykiatri, arbeid med rapport om psykiatri 

Samarbeidsutvalgsmøte Helse Sør-øst 

Arbeidsmøte Ylf 

Møte med saniteten i Forsvaret og Sjøforsvaret om militærhelse 

Fagseminar riktig legemiddelbruk, DM Arena  

Høringsmøte - Primærhelsetjenestemeldingen 

Regionutvalgsmøte Helse Sør-Øst 

Debattmøte i regi av Aker sykehus venner om idefase OUS - Campus Oslo 

Grunnutdanningsprosjektet – møte med referansegruppen 

Innslag NRK Dagsrevyen om arbeidsdeling mellom fastleger og psykologer og 

behov for psykologer i kommunehelsetjenesten  

Af – workshop helsestasjon og kommunehelsetjeneste 13.10.2014 

Af - innspilldokument til primærhelsemeldingen 

Møte med NAV om elektronisk meldingssystem for sykmelding 

Sentralstyrets julebord 5.12.2014 – Soria Moria 

Bank- og forsikringsavtale er inngått med hhv Danske Bank og Storebrand 

Prosjekt faglige veiledere – Prosjektleder Marit Hermansen 

Nytt tidspunkt for sentralstyremøte i september – sekretariatet kommer tilbake 

med ny dato 

WMA, møte i Durban uke 40 

WMA, councilmøte i Oslo april 2015 

Invitasjon til konferanse om antibiotikaresistens i regi av Folkehelseinstituttet 13.-

14.11 

Dekanmøte i Bergen – samarbeidsavtale om spesialistutdanning er undertegnet 

med de fire universitetene 

Utredningsbehov IKT - prosessnotat er under arbeid 

Planlegging av spørreundersøkelse om IKT - bruk av elektronisk pasientjournal 
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II  Beslutningsmøte 

   

 

 

 

Sak 179/14 Landsstyremøte 2015 – helsepolitiske debatt, forslag til tema under Sak 9 

 Aktuelle saker og arbeids med Prinsipp- og arbeidsprogram  
1.01-14/4557 

Legeforeningens landsstyremøte i 2015 avholdes onsdag 27.5 - fredag 29.5 i 

Trondheim med Sør-Trøndelag legeforening som medarrangør. For å forberede 

landsstyremøtet best mulig pleier man å be Legeforeningens foreningsledd om 

forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker som skal 

behandles under Sak 9 Aktuelle saker. Til årets møte fikk man inn langt flere 

forslag til saker enn det man har tid til å behandle på en forsvarlig måte, og det 

kommende landsstyremøte vil også ha valg av president og sentralstyre og nytt 

prinsipprogram og nytt arbeidsprogram på dagsordenen. Sekretariatet la frem 

forslag om at sentralstyret lager en tentativ saksliste for møtet og ber om 

foreningsleddenes tilbakemelding på denne. Sekretariatet la også frem forslag 

til prosess for arbeidet med prinsipprogram og arbeidsprogram. 
 

Vedtak 

På bakgrunn av diskusjonene i sentralstyremøtet arbeider sekretariatet 

videre med forslag til tema og saksliste til landsstyremøtet med sikte på 

behandling i sentralstyrets novembermøte og deretter høring i 

organisasjonen. For å utarbeide forslag til nytt prinsipprogram og nytt 

arbeidsprogram nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående 

av lederne i yrkesforeningene med sekretariatstøtte. 

 

Sak 180/14 Tema og innretning for lederseminaret 14. og 15. januar 2015 

1.02-14/4557 

Det er besluttet at lederseminaret skal avholdes fra 14. januar kl 16.00 til 15. 

januar kl 16.00.  Sekretariatet la frem forslag til innretning, tematikk og 

gjennomføring av lederseminaret.  

 

Vedtak 

Sekretariatet får i oppgave å arbeide videre med program, innledere og 

innretning på lederseminaret i tråd med sentralstyrets drøftinger.  

 

Sak 181/14 Landsstyresak: Legeforeningens samarbeid med andre – oppstart av arbeid 

1.03-14/4349 

Under debatten om årsmeldingen på Legeforeningens landsstyremøte ble det 

fattet et enstemmig vedtak og oversendt to forslag til sentralstyret som omhandler 

hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre. Det ble også besluttet at 

vurderingen skal legges frem for landsstyret i 2015. Sekretariatet la frem forslag 

til vinkling og mandat for arbeidet. En viktig forutsetning for å oppnå innflytelse 

som påvirkningsaktør vil være samarbeid med andre. På enkelte områder er 

samarbeid med andre mer aktuelt enn på andre områder, noen ganger bilateralt 
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samarbeid, andre ganger et cluster av samarbeidspartnere. 

 

Vedtak 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede Legeforeningens 

fremtidige samarbeid med andre aktører. Arbeidsgruppen består av Johan 

Torgersen og Christian Grimsgaard fra sentralstyret samt to representanter 

fra foreningsleddene. Gruppen får bistand fra sekretariatet.  

 

Hovedformålet er å vurdere hvordan Legeforeningen kan få økt 

gjennomslagskraft og innflytelse for egen politikk. Arbeidsgruppen skal 

vurdere ulike samarbeidsformer med eksterne.  Det er ønskelig at 

arbeidsgruppen tar utgangspunkt i områdene i Prinsipprogrammet og 

under hvert område beskriver overordnede prinsipper knyttet til ulike 

grupper av samarbeidspartnere.  

 

Sak 182/14 Høring: Idéfase OUS – Campus Oslo 

1.04-14/3171 

Oslo universitetssykehus har utarbeidet en idéfaserapport for fremtidig utvikling 

av OUS HF, og sendt rapporten på høring. Administrerende direktør i OUS, Bjørn 

Erikstein, har også presentert prosjektet for Legeforeningens sentralstyre. Både 

Legeforeningen og Oslo Legeforening er høringsinstanser.  Idéfaserapporten har 

vært på intern høring i alle Legeforeningens organisasjonsledd. Disse uttalelsene 

ligger til grunn for sekretariatets utkast til høringsuttalelse. Legeforeningen har 

innvendinger til utredningens prosess, mandat og størrelsen som anbefales i et 

fremtidig Campus Oslo. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse bearbeides i tråd med tilbakemeldinger fra 

sentralstyret og oversendes Oslo universitetssykehus HF.  

 

Sak 183/14 Høring – Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser 

1.05-14/3197  

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med 

forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser. Departementet 

legger opp til nye unntak for reklamering av alkohol. Bakgrunnen for endringene 

er å gjøre det enklere for produsenter og distributører å etterleve regelverket 

gjennom klarere rammer for hva slags informasjon som er tillatt og ikke. Samtidig 

ønsker departementet å legge til rette for nøktern forbrukerinformasjon til de som 

velger å oppsøke slik informasjon.  

 

Legeforeningen mener det er bra at det ryddes i regelverket, men påpeker at man 

ikke må glemme at informasjon fra alkoholprodusenter i stor grad har som formål 

å skape oppmerksomhet om alkoholholdige drikkevarer. Legeforeningen 

etterlyser også strengere krav til merkingen av alkoholholdig drikke. 
 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 184/14 Oppnevning av nemndsmedlem i nasjonal nemnd for overdragelse av  
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 fastlegepraksis  

2.01-14/1113 

Sentralstyret oppnevnte den 7. april 2014 nemndledere og nemndsmedlemmer i 

nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis – FLO for perioden 1. juli 

2014 – 30. juni 2016.  Hanne Undlien ble etter forslag fra Allmennlegeforeningen 

oppnevnt som et av medlemmene av nasjonal nemd for overdragelse av 

fastlegepraksis. Undlien har tatt kontakt med Allmennlegeforeningen, og bedt om 

avløsning da hun har begynt i ny jobb i Helsedirektoratet. Allmennlegeforeningen 

har foreslått at Geirr Setekleiv oppnevnes som medlem av nasjonal nemnd for 

overdragelse av fastlegepraksis etter Undlien. 

 

Vedtak 

Geirr Setekleiv oppnevnes som medlem av nasjonal nemnd for 

overdragelse av fastlegepraksis frem til 30. juni 2016.  

 

Sak 185/14 Oppsigelse av samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen, 

Statens legemiddelverk og Legeforeningen  

2.02-14/3891 

Legemiddelindustriforeningen (LMI) hadde bedt om at samarbeidsavtalen av 26. 

februar 2001 mellom DNLF, LMI og Statens legemiddelverk angående samarbeid 

mellom Rådet for legemiddelinformasjon og Legemiddelverket ble brakt til 

opphør. Dette fordi man ønsket å avvikle ordningen med at Legemiddelverket kan 

oversende saker vedrørende medlemsfirmas brudd på forskrift om reklame for 

legemidler til Rådet. Rådets vedtekter, sammensetning og drift for øvrig er ikke 

berørt.  

 

Vedtak 

Sentralstyret slutter seg til LMIs ønske om å bringe Samarbeidsavtalen 

mellom DNLF, LMI og Statens legemiddelverk av 26. februar 2001 til 

opphør. Sekretariatet forestår videre kontakt med LMI i saken.  

 

Sak 186/14 Landsstyresak - Endring av Forretningsorden for landsstyremøtet 2015 - 

intern høring  

2.03-14/2367 

Utkast til endret forretningsorden for landsstyremøtet 2015 ble drøftet i 

sentralstyret i september 2014. Sekretariatet innarbeidet sentralstyrets innspill og 

hadde utarbeidet et forslag til endringer i forretningsorden, med bakgrunn i 

erfaringer fra landsstyremøtene de senere år. 

 

Vedtak 

Forslag til endringer i forretningsorden for landsstyremøtet 2015 sendes på 

høring i avdelingene, med høringsfrist 20. desember 2014. 

 

Sak 187/14 Oppnevning av Legeforeningens representanter i Akademikerne Stat, KS og 

 Helse  

2.04-14/4555 

Sentralstyret behandlet oppnevning av Legeforeningens representanter til 

Akademikernes forhandlingsutvalg (Helse, Stat og KS) grunnet endringer i 

sekretariatets bemanning.  
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Vedtak 

Sentralstyret oppnevner representanter til Akademikerne Stat, KS og 

Helse. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres 

oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale 

verv i foreningen eller yrkesforeningen. For ansatte gjøres oppnevningen 

betinget av nåværende oppgavefordeling i sekretariatet. Ved fremtidige 

skifter forutsettes det fremmet sentralstyresak innen rimelig tid. 

Presidenten gis fullmakt til å gjøre midlertidige oppnevninger i påvente av 

sentralstyrebehandling, dersom situasjonen gjør det nødvendig. 

 

Akademikerne Helse 

Of-leder Jon Helle (medlem) 

Ylf-leder Johan Torgersen (medlem) 

Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom (varamedlem 1) 

Spesialrådgiver Bjørn Ove Kvavik (varamedlem 2) 

Spesialrådgiver Kristin Krogvold (varamedlem 3) 

Rådgiver Henrik Skomedal (varamedlem 4) 

 

Akademikerne Stat 

  Rådgiver Øyvind Anmarkrud (medlem) 

  Rådgiver Henrik Skomedal (varamedlem) 

 

Akademikerne Kommune 

  Rådgiver Henrik Skomedal (medlem) 

  Rådgiver Pål Alm Kruse (varamedlem) 

 

Sak 188/14 Endring i Tariffutvalget for privat praksis  

2.05-14/4063 

Sentralstyret behandlet anmodningen fra Oslo legeforening om bytte av 

representant i Legeforeningens tariffutvalg for privat praksis. Oslo legeforening 

hadde foreslått at Arne Olav Fagermoen ble oppnevnt som ny representant. 

 

Vedtak 

Hanne Undlien fritas fra å delta i tariffutvalget. Arne Olav Fagermoen 

oppnevnes som fast medlem for Oslo legeforening i tariffutvalget. 

 

Sak 189/14 Oppnevning av Rettshjelpsutvalgsmedlemmer for perioden 1.1.2015 – 

 30.12.2018 

2.06-14/3011 

Legeforeningens rettshjelpsutvalg består av åtte medlemmer, én representant fra 

hver yrkesforening og én representant for Nmf. Utvalgsmedlemmene oppnevnes 

for perioder på fire år, der halvparten av utvalget skiftes hvert annet år. Berørte 

yrkesforeninger var oppfordret til å sende inn prioritert forslag på en kvinnelig og 

en mannlig kandidat.  

 

Vedtak 

Som medlem av Rettshjelpsutvalget for perioden 1.1.2015 – 31.12.2018 

oppnevnes  

Fridtjov Riddervold, Of, leder 

Åge Henning Andersen, Af, nestleder 
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Helle Laier Johnsen, Namf 

Torunn Forbord, PSL 

 

Sak 190/14 Styringsgruppen for Raskere tilbake i Helse Sør-Øst RHF 

2.07-14/4199  

Bodil Aasvang Olsen har etter forslag fra Allmennlegeforeningen sittet i 

styringsgruppen for Raskere tilbake i Helse Sør-Øst RHF siden 2007. Aasvang 

Olsen har bedt om avløsning fra vervet. Allmennlegeforeningen har foreslått at 

Christina Fredheim oppnevnes som representant i styringsgruppen etter Aasvang 

Olsen.  

 

Vedtak 

Christina Fredheim oppnevnes som representant i styringsgruppen Raskere 

tilbake i Helse Sør-Øst RHF.  

 

Sak 191/14 Innspill til Akademikernes pensjonspolitiske dokument 

2.08-14/4598  

Arbeid og pensjon er et viktig tema for alle Legeforeningens medlemmer og er 

betydningsfullt uavhengig om man er ansatt i et fast arbeidsforhold, tidsbegrenset 

stilling, vikariat eller er selvstendig næringsdrivende. Akademikernes 

pensjonspolitiske dokument er et viktig grunnlagsdokument når det gjelder 

utarbeidelse av Legeforeningens og Akademikernes policy om pensjon, og for 

arbeidet ovenfor myndigheter og tariffmotparter.  

 

Vedtak 

De foreslåtte innspillene til pensjonspolitisk dokument ble vedtatt. 

 

Sak 192/14   Opplæring av ansattvalgte representanter til helseforetaksstyrene 

2.09-14/4601  

Sekretariatet la frem forslag om at det arbeides videre med et særskilt kurs for 

leger som har roller som ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetaksstyrene. I 

denne forbindelse var det også foreslått at Legeforeningen kan engasjere 

ressurspersoner til å bistå i arbeidet med utvikling av et slikt kurs.  

 

Vedtak 

Sekretariatet arbeider videre med utvikling av eget kurs for ansattvalgte 

styrerepresentanter i helseforetaksstyrene. Sekretariatet kan engasjere 

ressurspersoner til å bistå i utviklingen av et slikt kurs. Eventuelle 

kostander dekkes foreløpig gjennom frie lønnsmidler, eventuelt over 

generalsekretærens disposisjonskonto. 

 

Sak 193/14   Høring – Endring av reseptgruppe for pregabalin 

3.01-14/3898 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Statens legemiddelverk. Etter råd fra 

Bivirkningsnemnda foreslo Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe 

C til reseptgruppe B på grunn av pregabalins misbrukspotensiale. De interne 

høringsinstansene støttet forslaget. Sekretariatet hadde skrevet utkast til 

høringsuttalelse.  

 

Vedtak 
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Utkastet til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Statens 

legemiddelverk.   

 

Sak 194/14 Legeforeningens samarbeid med den malawiske legeforening 

3.02-12/1181 

I september 2013 hadde sentralstyret vedtatt å sende en søknad til Norad om et 

prosjektsamarbeid med den malawiske legeforeningen, Society of Medical 

Doctors. Norad avslo søknaden, og Legeforeningen fikk ikke medhold i sin anke. 

Et grunnleggende premiss for et eventuelt prosjektsamarbeid med Society of 

Medical Doctors var at prosjektet i hovedsak skulle bli finansiert med midler fra 

Norad. Ettersom dette ikke lot seg gjøre, valgte Legeforeningen å avslutte 

samarbeidet med Society of Medical Doctors. 

 

Vedtak 

Det har ligget til grunn at støtte fra Norad var en forutsetning for 

prosjektet.  Som følge av at søknad om ekstern finansiering ble avslått, 

avslutter Legeforeningen prosjektsamarbeidet med den malawiske 

legeforeningen.  

 

Sak 195/14  Brev til HOD - Legeforeningens innspill til legemiddelmeldingen  

3.03-14/2594 

Legeforeningen hadde fått muligheten til å komme med innspill i forbindelse med 

utredningsoppdraget som Helsedirektoratet hadde fått fra Helse- og 

omsorgsdepartementet forut for den planlagte stortingsmeldingen om legemidler. 

Sekretariat oppfattet at direktoratet ikke tok hensyn til Legeforeningens innspill, 

og vurderte derfor at innspillene burde oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. Det var utarbeidet utkast til brev til departementet. 

 

Vedtak 

Utkast til brev godkjennes med enkelte endringer og oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Sak 196/14 Godkjenning av veiledere 

3.31-14/4518 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

 

Tor Christopher Fink, veileder i psykodynamisk psykoterapi 

Petter Andreas Flesjø, veileder i psykodynamisk psykoterapi 

Torbjørg Straand, veileder i psykodynamisk psykoterapi 

 

Sak 197/14 Godkjenning i kompetanseområdet i allergologi 

3.32-14/1444 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 

 

Vedtak 

Godkjent ble:  
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Jens Christian Eriksson 

  Geir Håland 

 

Sak 198/14 Generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger – revisjon 

3.33-14/1702 

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 23.1.2014 hadde Helsedirektoratet 

fått i oppdrag å gjøre en enklere revidering av «Generelle bestemmelser for 

spesialistutdanning av leger», for å rette faktiske feil etter overføring av ansvaret 

for spesialistgodkjenning fra Legeforeningen til Helsedirektoratet.  

Helsedirektoratet hadde bedt om Legeforeningens innspill på utkast til revidert 

regelverk. Sekretariatet hadde utarbeidet et supplert og revidert utkast til 

«Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger» 

 

Vedtak 

Revidert utkast til «Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av 

leger» godkjennes med en endring og oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 199/14 Statusrapport Legeforeningens økonomi per september 2014 

4.01-14/1588 

Legeforeningens regnskap per september 2014 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per september 2014 tas til etterretning. 

 

Sak 200/14 Iverksettelse av prosess for valg av lokal medarrangør for landsstyremøtet i 

2017 

5.01-14/80  

Sekretariatet fremla forslag om å starte prosessen med å få frem kandidater til å 

være medarrangør for landsstyremøtet i 2017. 

    

Vedtak 

Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2015 

hvor organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal 

medarrangør for landsstyremøtet i 2017. Legeforeningens avdelinger 

tilskrives med anmodning om å fremme forslag om lokal arrangør og 

stedsvalg. Sentralstyret foreslår at møtet søkes avviklet i tidsrommet 

tirsdag 30.5 - torsdag 1.6. 2017. 

 

Sak 201/14 Valg av dirigenter på landsstyremøte 2015 

5.02-14/80 

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. 

Sekretariatet hadde rettet en henvendelse til forrige års dirigenter, Anne Mathilde 

Hanstad og Bjørn Martin Aasen, om de er villige til å være kandidater til vervene. 

Begge hadde bekreftet at de er villige. 

 

   Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og 

Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2015. 
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Sak 202/14 Nytt medlem til Tidsskriftets redaksjonskomité 

5.03-14/4562 

Et av medlemmene i Tidsskriftets redaksjonskomité, Jan Frich har trukket seg. 

Knut Øymar foreslås oppnevnt som nytt medlem av Tidsskriftets 

redaksjonskomité 2014-2015. 

 

Vedtak  

Knut Øymar oppnevnes som nytt medlem av Tidsskriftets 

redaksjonskomité 2014-2015.  

 

 

 

 

Hege Gjessing 

 

 

Jon Helle     Kari Sollien    Marit Hermansen 

  

 

Johan Torgersen   Christian Grimsgaard   Ivar Halvorsen 

     

 

Marit Halonen Christiansen        Synnøve Bratlie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mener/Horingsuttalelser/ 
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