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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

15/32 

       Fullført og godkjent den XX.2015 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 16.6.2015 

 

Legenes hus, Oslo 
 

 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Synnøve Bratlie, 

Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, Kristian 

Hamandsen 

  

Fravær: Kari Sollien  

  

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

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

  

  

Knut Braaten, Audun Fredriksen, Kari Schrøder Hansen, Hanne Gillebo-

Blom, Mattis Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel, Nina Evjen, Jan Emil 

Kristoffersen, Merethe Dahl, Hedda Maurud, Sara Underland Mjelva, 

Stine Tønsaker, Øydis Rinde Jarandsen, Åse Brinchmann-Hansen, Siri 

Næsheim 

 

Referent: Marianne Hauge Olsen 

 

   

Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av 

antibiotikaresistens v/ leder Iren Høyland Löhr, Ingun Heiene Tveteraas 

og Morten Lindbæk (på telefon) deltok i forbindelse med behandling av 

notat 3. 

 

Leder av forskningsutvalget Ole Seiersted deltok i forbindelse med 

behandling av sak 139/15 
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I  Politikk og strategimøte 
     

  

Politikk- og strateginotater: 

Notat 1: Månedens mediebilde  

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting (14/57) 

Notat 3: Legeforeningen og arbeid mot antibiotikaresistens, vedlagt rapport fra 

foreningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens (14/4792) 

Notat 4: Landsstyremøte i Trondheim 27. - 29. mai 2015 – en første evaluering 

(14/4557)  

Notat 5: Helhetlig evaluering av kurset «Frist meg inn i ledelse for kvinnelige 

leger i primærhelsetjenesten (12/1212) 

Notat 6: Samarbeid mellom Den norske legeforening og Helsedirektoratet om 

spesialistutdanningen av leger (12/2322) 

 

  Rapporteringer og kommentarer: 

 Pågående forhandlinger 

 EAT- konferansen  

 Nytt møte med HOD om Nasjonal helse- og sykehusplan 22. juni. 

 Ledige hjemler for avtalespesialister 

 Prosjekt grunnutdanning – noen i gruppa var på Dekanmøte på Svalbard 

og heile gruppa var på studietur til Sveits 

 Organisatoriske endringer i Avdeling for jus og arbeidsliv fra 1. august. 

 Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet vedrørende Legeforeningens fond 

 Invitasjon til Hurtigruteseminaret 14. – 16. oktober 

 

  Orienteringssaker: 

Referat fra Forskningsutvalgets møter (13/5610) 

Referat fra møter i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og 

global helse (12/113) 

 

II  Beslutningsmøte 

 

 

Sak 132/15  Arendalsuka 2015 – foreløpig status 
1.01-15/654  

Legeforeningen har to egne arrangementer på Arendalsuka 2015, en debatt om 

fremtidens legevakt og et kveldsarrangement med Erik Fosse på Solsiden. Begge 

arrangementene er lagt til mandag 17. august.  

 

Vedtak 

Sekretariatet fortsetter planleggingen av arrangementene i tråd med 

sentralstyrets tilbakemeldinger.  

 

Sak 133/15 Høring - NOU 2015:2 - Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt 

skolemiljø  

1.02-15/1627 

Legeforeningen var invitert til å uttale seg om forslagene i NOU 2015:2 Å høre 

til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Utvalget foreslår i utredningen 
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en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert 

og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av 

pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer. 

 

Legeforeningen støtter utvalgets forslag, og at tematikken vies en egen utredning. 

I høringsuttalelsen vektlegges særlig skolehelsetjenesten, helsestasjon, fastlegene 

og BUPs rolle i arbeidet med å forebygge mobbing og diskriminering. I 

høringsuttalelsen påpeker Legeforeningen at skolehelsetjenesten må styrkes, 

helsepersonell må brukes aktivt som rådgivere i det forbyggende arbeidet, 

fastlegene må involveres tidligere, egenandeler for ungdom hos fastlegen må 

fjernes og sårbare grupper må vies særskilt oppmerksomhet. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med noen endringer og oversendes 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Sak 134/15 Sentralstyrets arbeidsseminar 2015 – tema og sted 

1.03-13/2596 

Sentralstyret arrangerer hvert år et arbeidsseminar for å gå i dybden på aktuelle 

problemstillinger. På sentralstyremøtet 10.3.2015 ble det besluttet at sentralstyrets 

arbeidsseminar skal arrangeres 14.- 17. september 2015 i Stavanger.  Sekretariatet 

skulle arbeide videre med innretning av møtet i tråd med saksfremlegget og 

diskusjonene på sentralstyremøtet. I etterkant av landsstyremøtets diskusjon om 

akuttfunksjoner i sykehus har det imidlertid fremkommet andre forslag til 

stedsvalg for sentralstyrets arbeidsseminar.  
 

Vedtak 

Sentralstyrets arbeidsseminar arrangeres 14.- 17. september 2015. 

Sekretariatet arbeider videre med lokalisering og innretning i tråd med 

saksfremlegget og diskusjonene i sentralstyremøtet.  

   

Sak 135/15 Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler 

2.01-15/2281 

Legemiddelverket hadde på vegne av Helse – og omsorgsdepartementet sendt på 

høring forslag om å oppheve reklameforbudet for legemidler på TV, som i dag er 

hjemlet i legemiddelforskriften § 13-4.  Det ble også foreslått en ny bestemmelse i 

legemiddelforskriften som tillater påminnelsesreklame for reseptfrie legemidler, 

og en oppheving av apotekforskriften § 48 som forbyr påminnelsesreklame i 

apotek. Videre ble det foreslått en veiledning for videobasert legemiddelreklame 

til allmennheten for å tydeliggjøre de krav som stilles til innhold og utforming. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Statens 

legemiddelverk.  

 

Sak 136/15 Høring – forslag om ny folkeregisterlov 

2.02-15/1839 

Finansdepartementet hadde sendt forslag til enkelte endringer i folkeregisterloven 

på høring. Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. Sekretariatet hadde 

utarbeidet utkast til høringsuttalelse med utgangspunkt i interne høringsuttalelser 

og vurderinger knyttet til forslagets personvernhensyn.  
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Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Finansdepartementet.  

 

Sak 137/15    Deltagelse i referansegrupper – forskningsprosjektet Effekt av tilsyn 

2.03- 15/3048 

Legeforeningen hadde blitt kontaktet av Statens helsetilsyn som skulle etablere et  

4-årig forskningsprosjekt om effekt av planlagt tilsyn. Tilsynet hadde anmodet om  

at Legeforeningen stilte med en representant i prosjektets referansegruppe. 

Sentralstyret vurderte prosjektet som relevant og viktig. 

 

Vedtak 

Avdelingsdirektør Lars Duvaland oppnevnes som Legeforeningens 

representant i referansegruppen for forskningsprosjektet Effekt av tilsyn. 

 

Sak 138/15 Høring - forskrift om faste grenser for påvirkning av berusende og 

bedøvende midler i trafikken 

3.01-15/2143  

Fra Samferdselsdepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag til endring i 

forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende 

midler enn alkohol. En arbeidsgruppe hadde skrevet en rapport, og foreslått 

grenseverdier. De interne høringsinstansene var i hovedsak positive til forslagene. 

Det var utformet utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Samferdselsdepartementet. 

 

Sak 139/15 Rapportutkast: «Kunnskap koster» - Forskningsutvalgets rapport om  

  forskningsfinansiering»  
3.02-13/5610 

Sekretariatet hadde mottatt et utkast til rapport fra Legeforeningens 

forskningsutvalg om forskningsfinansiering. Utkastet ble lagt frem for 

sentralstyret for drøfting og innspill før ferdigstillelse.    

 

Vedtak 

Sekretariatet i samarbeid med Forskningsutvalget arbeider videre med 

rapportutkastet med sikte på utsendelse til intern høring i organisasjonen, 

forutsatt godkjenning av endelig høringsdokument i sentralstyrets møte 25. 

august 2015. Bearbeidet rapport legges frem for sentralstyret etter 

gjennomført høring. 

 

 Sak 140/15   Godkjenning av veiledere 

3.31 -15/9 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Bergh, Anne Cathrine, veileder i allmennmedisin 
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Sak 141/15 Høring - om forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og 

  høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og forslag til endring i forskrift 

15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved universiteter og høyskoler 

(egenbetalingsforskriften) 

3.32 -15/2067 

Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endring av universitets- 

og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften. Forslagene 

hadde vært på høring i Legeforeningens organisasjon. De interne 

høringsinstansene hadde kommentarer til forslag om innføring av en generell 

hjemmel til å pålegge institusjoner og høyskoler nasjonale deleksamener, forslag 

om egenbetaling, utvidelse av NOKUTs styre, krav om lovlig opphold som vilkår 

for studierett og beregning av tjenestetid for stipendiater. Det hadde innkommet 

tre høringsuttalelser og det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til brev godkjennes med enkelte endringer og oversendes 

Kunnskapsdepartementet.   

 

Sak 142/15 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mai 2015  

4.01 

Legeforeningens regnskap per mai 2015 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per mai 2015 tas til etterretning. 

 

Sak 143/15 Godkjenning av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 27.-29.5.2015 

5.01-15/1023 

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 

2015. 

 

Vedtak 

Utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 27.-29.5. 2015 godkjennes. 

 

 

      

Hege Gjessing 

 

 

Jon Helle    Kari Sollien   Marit Hermansen 

 

Christian Grimsgaard   Ivar Halvorsen Marit Halonen Christiansen 

     

        

Synnøve Bratlie        Kristian Hamandsen 

 

 

 

 

 


