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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

16/224 

       Fullført og godkjent den 27.9.2016 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 21.9.2016 

Legenes hus, Oslo 

 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christer Mjåset, Kari Sollien, Anja Fog 

Heen, Ole Johan Bakke, Kjartan Olafsson, Cecilie Alfsen  

  

forfall:  Christian Grimsgaard 

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland, Erling Bakken 

 

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

Hanne Gilleboe Blom, Eirik Arnesen, Jan Emil Kristoffersen, Siri 

Næsheim, Lene Brandt Knutsen, Pål Alm Kruse, Bjørn Oscar Hoftvedt, 

Ole Anders Stensen, Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen, Sara 

Underland Mjelva, Mattis Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel  

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 

     

  

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2:Viktige saker i regjering og storting  

Notat 3: Legeforeningens grafiske profil på digitale flater  

 

  Rapporteringer og kommentarer: 

- Stiftelsestilsynet har godkjent sammenslåing av Den norske legeforening 

Kvalitetsforbedringsfond III og Stiftelsen Norsk klinisk-kjemisk 

kvalitetssikring 

- Forberedelser Stortingsvalgkamp 2017 
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- Uttak fra konfliktfondet 

- Henvendelse fra Fremtiden i våre hender vedr. kapitalforvaltning 

- Søknader om refusjon til Utdanningsfond II og III kan sendes digitalt 

- Praksiskompensasjon for leger 

- Streik i Akademikerne 

- Brudd i forhandlingene i Virke 

 

 

  II  Beslutningsmøte 

 

 

 Sak 145/16 Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om 

elektroniske sigaretter 

 1.01-16/3904 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 

forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske 

sigaretter. Dette høringsforslaget følger blant annet opp forslagene om: 

 ny regulering av elektroniske sigaretter 

 nye helseadvarsler 

 forbud mot karakteristisk smak 

 regulering av fjernsalg av tobakksvarer og elektroniske sigaretter til 

forbrukere 

 unntak fra kravet om standardiserte pakninger for visse produktkategorier 

 

Legeforeningen mener mange av forslagene er gode og støtter disse. 

Legeforeningen er derimot mot at det åpnes opp for fjernsalg av tobakksprodukter 

og at det gjøres unntak for krav om standardiserte pakninger for visse 

produktkategorier (sigarillos, sigarer og pipetobakk).  

 

Vedtak 

Sekretariatet gis anledning til å justere høringsuttalelsen i tråd med 

høringsuttalelsene til samarbeidspartnerne i Tobakksfritt. Presidenten gis 

fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse. 

 

Sak 146/16 Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven 

1.02-16/3880  

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i lov 9. 

mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). 

Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer 

at både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i 

et nasjonalt register. Det primære formålet med forslagene er å sikre bedre 

etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven, særlig forbudet mot salg til 

personer under 18 år. Legeforeningen har tidligere støttet forslaget om å innføre 

en bevillingsordning for salg av tobakksvarer og mener det er beklagelig at ikke 

Helse- og omsorgsdepartementet går videre med den tidligere foreslåtte 

bevillingsordningen framfor en register- og tilsynsordning.  

 

Vedtak 

Sekretariatet gis anledning til å justere høringsuttalelsen i tråd med 
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høringsuttalelsene til samarbeidspartnerne i Tobakksfritt. Presidenten gis 

fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse. 

   

Sak 147/16 Høring - forslag om oppfølging av  Primærhelsetjenestemeldingen og 

Oppgavemeldinger 

2.01-16/3367 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forslag til oppfølging av 

primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen 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 tilbakemeldingene i møtet og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Sak 148/16 Høring - Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan få ansvar 

for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS)                

2.02-16/3367 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forslag til oppfølging av 

primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen på høring, hvor det bl.a. 

redegjøres for forslag om forsøksordning med kommunal drift av DPS. 

Sentralstyret besluttet å avgi separat høringsuttalelse om dette forslaget.  

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 godkjennes med enkelte justeringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 149/16 Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling 

2.03 -16/3692 

Akademikerne hadde fra Arbeids- og Sosialdepartementet mottatt på høring 

forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Høringsnotatet 

hadde vært på høring i relevante organisasjonsledd og sekretariatet la fram utkast 

til høringsuttalelse.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Arbeids- og 

sosialdepartementet samt Akademikerne. 

 

Sak 150/16 Høring - Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av Helsepersonell 

2.04-16/3151 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift for å 

gjennomføre EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Sekretariatet hadde utarbeidet 

utkast til høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt politikk på området.  

 

Vedtak 

Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og 
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omsorgsdepartementet.  

 

Sak 151/16 Høring - Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og 

avvikling av sykdomslisten  

2.05-16/3639 

Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om innføring av 

automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten. 

Sentralstyret drøftet utkast til høringsuttalelse.   

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 

Sak 152/16 Oppnevning til partssammensatt utvalg Oslo kommune og Den norske 

legeforening  om organisering av legevakttjenesten i Oslo kommune 

2.06-16/4731 

I forhandlingene om rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske 

legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, ble det 

vedtatt å nedsette et partssammensatt utvalg som vil gjennomgå og vurdere 

organiseringen av legevakt i sin helhet. Sentralstyret fikk seg forelagt forslag til 

oppnevning av medlemmer til dette utvalget.  

 

Vedtak 

Som deltagere i partssammensatt utvalg oppnevnes fra Den norske 

legeforening:  

 

Egil Johannesen, Allmennlegeforeningen 

Gunnar Frode Olsen, Oslo legeforening  

Ailin Harlem, tillitsvalgt Oslo legevakt  

 

I tillegg vil en-to fra sekretariatet koordinere arbeidet og delta i møtene.  

 

Sak 153/16 Høring - Forskrift om betaling frå pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetenesta 

2.07-16/3735 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om ny forskrift 

som regulerer betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. Inntil nå har pasientenes betaling og poliklinikkenes 

refusjoner vært regulert i samme forskrift. Endringen innebærer at kun 

poliklinikkenes refusjoner blir stående igjen i Forskrift om utgifter til poliklinisk 

helsehjelp (poliklinikkforskriften). Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til 

høringssvar der Legeforeningen støttet intensjonene i opprettelse av ny forskrift. 

Legeforeningen innga bemerkninger til forslaget om avvikling av 

godkjennelsesordningen for psykiatriske poliklinikker og endringer i 

bestemmelsen om gebyr for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time. 

Her ble det ansett som viktig at pasienter innenfor rus og psykiatri har særskilte 

behov som gjør at disse må skjermes mot gebyret på 640 kroner. Dette bør også 

gjelde når disse pasientgruppene ikke møter til somatisk poliklinisk behandling.  

 

Vedtak 
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Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

    

Sak 154/16 Juridisk bistandsprosjekt III – oppfølgingsarbeid  

 2.08-15/4543 

Landsstyret 2016 hadde vedtatt at rapport for Juridisk bistandsprosjekt III skulle 

tas til etterretning og at sentralstyret skulle følge opp forslagene i rapporten. Flere 

punkter trengte videre utredning.  Sekretariatet la frem forslag til oppfølging.  

 

Vedtak 

Sentralstyret viderefører Juridisk bistandsprosjekt III og dets utvalg for å 

utrede og komme med forslag i tråd med oppfølgingspunktene i rapport 

for Juridisk Bistandsprosjekt III. Utvalget arbeider videre med sikte på å 

rapportere til sentralstyret medio januar 2017, og eventuell 

landsstyrebehandling i 2017. Kostandene dekkes av midlene som allerede 

er avsatt til prosjektet, men som ikke er benyttet.  

 

Sak 155/16   Global mental helse – policynotat 

 3.01-12/113 

Sentralstyret behandlet utkast til policynotat om global mental helse i januar 

2016. Notatet ble sendt på intern høring i Legeforeningen. Med utgangspunkt i 

høringssvarene hadde Utvalg for klima, menneskerettigheter og global helse 

utarbeidet nytt utkast til policynotat.   

 

Vedtak 

Policynotat om global mental helse justeres i tråd med de tilbakemeldinger 

som fremkom i møtet og legges ut på Legeforeningens nettsider. 

 

 Sak 156/16 Høring – veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten 

3.02-16/3483 

Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om veileder om 

pårørende i helse- og omsorgstjenesten. De interne høringsinstansene stilte seg 

positive til veilederen, og hadde enkelte innspill til justeringer. Sekretariatet 

hadde utformet utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjon i møtet og 

oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 157/16   Høring  - nasjonalt handlingsprogram - cancer thyreoidea 

3.03-16/3858 

Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt utkast til Nasjonalt 

handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging 

av cancer thyreoidea. Handlingsprogrammet var utarbeidet av en tverrfaglig 

arbeidsgruppe utpekt av de regionale helseforetakene etter invitasjon fra 

direktoratet. De interne høringsinstansene var i hovedsak positive til innholdet i 

retningslinjene, men hadde en del kommentarer og en rekke forslag til 

suppleringer. Norsk forening for allmennmedisin påpekte at det ikke hadde deltatt 

allmennlege i arbeidsgruppen. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til 

høringsuttalelse. 
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Vedtak 

Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringsuttalelsen før oversendelse 

til Helsedirektoratet. 

 

 Sak 158/16 Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem 

3.04-16/3376 

Legeforeningen hadde mottatt et høringsnotat fra Helse- og 

omsorgsdepartementet hvor det ble foreslått å innføre en plikt for kommunene til 

å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem, og 

sørge for systematisk gjennomgang av pasientenes legemidler. Legeforeningen 

støttet at kommunene pålegges å etablere rutiner for legemiddelgjennomgang, og 

minnet om at prosedyren skal gjennomføres som en individuell medisinsk-faglig 

vurdering. Legeforeningen påpekte at det bør forskriftsfestes at det gjøres 

legemiddelgjennomgang to ganger i året for de pasienter som bruker fire 

legemidler eller mer, og at det bør stilles krav til at den første 

legemiddelgjennomgangen gjøres ved innleggelse i sykehjemmet. Legeforeningen 

var uenig i at endringene ikke ville få økonomiske konsekvenser. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

 Sak 159/16 Høring – Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften 

3.05-6/3702 

Arbeidstilsynet hadde sendt ut forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. 

Endringene gjaldt blant annet nye grenseverdier for ioniserende stråling til 

øyelinsen. Arbeidstilsynet spurte også om eventuelle erfaringer og grad av 

harmonisering mellom den overlappende reguleringen fra Arbeidstilsynet og 

Statens strålevern. Dette gjaldt bruk av ioniserende stråling regulert både av 

arbeidsmiljøforskriften og i revisjonen av strålevernforskriften.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Arbeidstilsynet. 

 

 Sak 160/16 Høring – Forslag til revidert strålevernforskrift 

3.06-16/3646 

Statens strålevern hadde sendt ut forslag til revisjon av strålevernforskriften. 

Revisjonen innebar endringer i godkjennelsesbestemmelsen, etablering av 

nasjonalt yrkesdoseregister, tydeligere krav til berettigelse, utvidelse av 

henvisningsbestemmelsen, krav og informasjons- og veiledningsplikt, krav om 

avviks- og læringssystemer for virksomheter, krav om helhetlig kvalitetssikring i 

virksomheter og styrking av kravet om strålevernskompetanse.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Statens strålevern.  

 

 

Sak 161/16 Høring - Nytt utkast av rapporten «For mye, for lite eller akkurat passe?»  

3.07-16/157 
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I april 2015 hadde Legeforeningens sentralstyre vedtatt å nedsette en 

arbeidsgruppe som skulle komme med innspill til sentralstyret om over- og 

underdiagnostikk, over- og underbehandling og variasjon i helsetjenesten. 

Arbeidsgruppen hadde skrevet et rapportutkast kalt «For mye, for lite eller 

akkurat passe?» som i mars 2016 ble sendt på høring til organisasjonsleddene 

med frist 6. juni. Det samme rapportutkastet ble diskutert på landsstyremøtet. På 

bakgrunn av tilbakemeldingene i høringsrunden og fra landsstyremøtet, har 

sekretariatet utarbeidet et nytt rapportutkast. 

 

Vedtak 

Rapporten «For mye, for lite eller akkurat passe?» godkjennes med de 

tilbakemeldinger som fremkom i møtet. Sekretariatet utarbeider forslag til 

plan for implementering av anbefalte tiltak som legges fram for 

sentralstyret i egen sak. 

 

 Sak 162/16 Høring – Nasjonalt datasett for ambulansetjenesten 

3.08-16/4142 

Legeforeningen hadde mottatt høringsutkast til et nasjonalt datasett for 

ambulansetjenesten. Foreningsleddene var stort sett enige i utkastet og hadde 

noen forslag til justering. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes til Helsedirektoratet. 

 

Sak 163/16 Høring – Mandat for faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige 

kodeverk 

3.09-16/4345 

Legeforeningen hadde mottatt forslag til faglige referansegrupper for nasjonale 

helsefaglige kodeverk (ICD 10, NCSP, NCRP, NCMP, ICPC-2, ICF samt 

kodeverk for BUP), både sammensetning og mandat. Forslaget til referansegruppe 

baserte seg på oppnevnelse fra virksomheter og RHF og involverte overhodet ikke 

de fagmedisinske foreningene. Legeforeningen påpekte dette og ba om at 

forslaget ble reformulert. Legeforeningen ba også om endringer i mandatet. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Direktoratet for e-

helse. 

 

Sak 164/16 Sluttrapport fra KS om utvikling av sykehjems-EPJ 

3.10-16/4744 

Sentralstyret ble orientert om sluttrapport for "Forprosjekt EPJ I PLO" utarbeidet 

av KS og om Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin sin vurdering av 

rapporten. Sekretariatet foreslo å sende brev som etterspør strakstiltak til 

Direktoratet for e-helse og KS for å bedre funksjonalitet i sykehjems-EPJ. 

 

Vedtak 

Presidenten gis fullmakt til å godkjenne brev som sendes til Direktoratet 

for e-helse og KS. 

 

    Sak 165/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per august 2016  
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4.01 -16/1575 

Legeforeningens regnskap per august 2016 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per august 2016 tas til etterretning.  

 

Sak 166/16 Omdanning av pensjonsordningen i sekretariatet for ansatte før 1.1. 2016 

4.02-16/4818 

Det forelå et forslag om innhold og prosess ved omdanning av pensjonsordningen 

for ansatte i sekretariatet. Med bakgrunn i sentralstyrets vedtak 18.4. 2016 er det 

etablert en hybrid pensjonsordning for arbeidstakere ansatt etter 1.1. 2016. Etter 

en omfattende og grundig prosjektperiode der sekretariatets ledelse i samarbeid 

med ansattrepresentanter har drøftet mulige modeller og løsninger, anses det å 

være realistisk at ny ordning vil være implementert i løpet av januar 2017. 

 

Vedtak 

Sentralstyret slutter seg til planene om omdanning av pensjonsordningen i 

sekretariatet.  

 

 

 

 

Marit Hermansen 

 

 

   Jon Helle    Kari Sollien  

   

 

Christer Mjåset     Anja Fog Heen    

 

 

Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke   Cecilie Alfsen 

 


