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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

15/33 

       Fullført og godkjent den 29.8.2015 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 25.8.2015 

 

Legenes hus, Oslo 
 

 

 

 

Til stede fra 

 

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

Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, Kristian Hamandsen, 

Kari Sollien  

 

  

forfall: Jon Helle  

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Erling Bakken, Jorunn Fryjordet 

  

  

Referent: Anne Torill Nordli 

 

Fra sekretariatet: Frode Solberg, Knut Braaten, Mattis Dahl Åmotsbakken, 

Sara Underland Mjelva, Anders Vollen, Bjørn Hoftvedt, Jan Emil 

Kristoffersen, Hedda Maurud, Øydis Rande Jarandsen,  

Aadel Heilemann, Ida Øygard Haavardsholm 

   

  

Marit Halonen Christiansen fratrådte under behandling av sak 157/15 

 

 

 

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: Kommunevalgkamp og Arendalsuka 2015  

Notat 4: Legeforeningens posisjon i Akademikerne  

Notat 5: Status spesialitetsstruktur – Legeforeningens rolle og ansvar i 

spesialistutdanning og etterutdanning 

 

  Rapporteringer og kommentarer: 

- Møte i grunnutdanningsprosjektet 

- Administrasjons-  og årsmøte i PSL 29.-30 august 

   

 

II  Beslutningsmøte 

 

 

Sak 144/15 Innspill til helsedirektoratets utredning om egenandeler på blå resept 

1.01-15/1755 

Helsedirektoratet hadde våren 2015 utredet alternative måter å beregne 

egenandeler for legemidler på blå resept, og bedt Legeforeningen om innspill 

underveis i prosessen. Grunnet svært korte tidsfrister hadde ikke sekretariatet hatt 

mulighet til å involvere relevante underforeninger i tilstrekkelig grad, eller gå 

veldig grundig inn i kartleggingen. Legeforeningens første innspill til Hdir ble gitt 

etter direkte forankring med AF og NFA i april 2015. Hdir har nå foreslått fire 

modeller for egenandeler i blåreseptordningen. Legeforeningen er gitt mulighet til 

å vurdere disse, og eventuelt foreslå alternative modeller innen fristen Hdir har 

satt til 28. august. Styret i AF har gitt sekretariatet en kort vurdering av 

modellene.  

 

Vedtak 

Utkast til uttalelse med innspill godkjennes og oversendes 

Helsedirektoratet. 
 

Sak 145/15 Legeforeningens innspill til ekspertgruppens sluttrapport/evaluering av NAV 

1.02-15/3832 

Legeforeningen mottok høringsforespørsel fra Akademikerne om en 

ekspertgruppes evalueringsrapport av Nav. En foreløpig høringsuttalelse ble 

oversendt Akademikerne innen den utsatte fristen 14. august. Sentralstyret ble 

forelagt høringssvaret for å vurdere om det var tilfredsstillende og gi eventuelle 

tilleggskommentarer som kunne ettersendes Akademikerne. 

 

Vedtak 

Tilleggskommentarer til det opprinnelige høringssvaret ettersendes 

Akademikerne. Sekretariatet utarbeider en sak på legeforeningen.no når 

Akademikernes høringssvar foreligger.  
 

Sak 146/15 Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte 

 spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg   
2.01 -15/2242 

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

private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra 

staten – fritt behandlingsvalg. Forskriften inneholder regler om 

godkjenningsordning, godkjente virksomheters plikter, forvaltning av ordningen, 
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prisfastsetting og liste over tjenester innbefattet i ordningen. Basert på innspill fra 

foreningsleddene hadde sekretariatet utarbeidet et utkast til høringssvar. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring og oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 147/15 Høring - Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening 

2.02 -15/1760 

Norsk hjerneslagforening/Norwegian Stroke Association søkte 27. mars 2015 om 

godkjenning som spesialforening. Sentralstyret behandlet saken i sitt møte 26. mai 

d.å. og vedtok å sende søknaden fra Norsk hjerneslagforening ut på bred 

organisatorisk høring til Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger. Det har 

kommet inn 11 høringssvar.  

 

Vedtak 

Norsk hjerneslagforening godkjennes som ny spesialforening i 

Legeforeningen.  

 

Sak 148/15 Journalsystemer i sykehjem - brev til Helse- og omsorgsdepartementet  

2.03-10/5340 

Legeforeningen hadde over tid uttrykt bekymring for at journalsystemene i 

sykehjem er mangelfulle. Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin hadde 

oppfordret Legeforeningen til å ta opp saken på nytt med ansvarlige myndigheter. 

Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til brev til Helse- og 

omsorgsdepartementet om situasjonen i sykehjem. I brevet ble det blant annet 

påpekt at oppfølgningen fra myndighetenes side så langt har vært begrenset, på 

tross av at journalsystemene er i en slik forfatning at de representerer en trussel 

for pasientsikkerheten. Det ble stilt spørsmål ved fremdrift og ansvarsforhold. 

 

Vedtak 

Utkast til brev om «Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer» 

sendes Helse- og omsorgsdepartementet. Sekretariatet følger opp saken 

videre overfor myndighetene. 

 

Sak 149/15 Høring – forslag til ny forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i  

  forskning og undervisning   

2.04-15/2546 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til en ny 

forskrift om obduksjon og avgiving av lik til undervisnings- og forskningsformål. 

Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. Sekretariatet hadde utarbeidet 

utkast til høringsuttalelse med utgangspunkt i interne høringsuttalelser. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 

Sak 150/15 Endringer i vedtekter og forsikringsvilkår i Pensjonskassen for 

helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) – på grunnlag av uførereform 

fra 1.1.2015 samt redaksjonelle endringer  
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2.05-14/5644   

Sekretariatet la frem forslag til endringer i vedtekter og forsikringsvilkår i PKH 

for godkjenning. De foreslåtte endringene er nødvendige tilpasninger til ny 

uførereform fra 1.1.2015 samt redaksjonelle endringer. 

 

Vedtak 

De foreslåtte endringene godkjennes. 

 

Sak 151/15 Klimatoppmøtet i Paris – Legeforeningens bidrag 

3.01-12/113 

Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse hadde utarbeidet forslag til 

ulike aktiviteter som Legeforeningen kunne gjennomføre fram mot FNs 

klimatoppmøte i Paris i desember 2015. 

 

Vedtak 

Legeforeningen sender brev til myndighetene i forbindelse med FNs 

klimatoppmøte i Paris (COP21) der det gjøres spesielt oppmerksom på 

sammenhengen mellom klimaendringer og helse. Brevet følges opp med 

omtaler på Legeforeningens nettsider i forbindelse med toppmøtet i 

desember.  

 

Sak 152/15  Høring - Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 

3.02-15/2733 

Helsedirektoratet hadde sendt ut på høring til berørte organisasjoner et utkast til 

Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. 

Referansekatalogen skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en 

oversikt over aktuelle standarder og andre kravdokumenter for de ulike 

virksomhetstypene. Nærmere opplysninger om alle standarder som er 

obligatoriske med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgstjenesten eller annen forskrift, samt standarder anbefalt av 

Helsedirektoratet eller annen offentlig myndighet, finnes i utkastet. 

 

Vedtak 

Utkastet til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.   

 

Sak 153/15 Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten 
3.03-15/2664 

Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å 

utarbeide en henvisningsveileder som skal være støtte for henviser når pasienter 

blir henvist til spesialisthelsetjenesten. Henvisningsveilederen skal også bidra til 

at vurderingsfristen på 10 virkedager overholdes. Legeforeningen hadde mottatt 

høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonal veileder for henvisninger til 

spesialisthelsetjenesten.  Helsedirektoratets frist for tilbakemelding ble utsatt fra 

29. juni til 15. juli. Sekretariatet forsøkte å få ytterligere utsatt høringsfrist slik at 

saken kunne behandles i sentralstyremøte som vanlig, men lyktes ikke med dette. 

Det ble derfor sendt en uttalelse direkte fra sekretariatet innen fristen med 

forbehold om at eventuelle bemerkninger vil bli ettersendt når sentralstyremøte er 

avholdt. 

 

Vedtak 
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Sentralstyret gir sin tilslutning til den avleverte høringsuttalelsen. 

 

Sak 154/15 Høring – Demensplan 2020 

3.04-15/3563 

Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med 

invitasjon til å komme med innspill på regjeringens Demensplan 2020. Planen 

legger føringer for økt kunnskap, større åpenhet og inkludering av personer med 

demenssykdom i samfunnet.  De foreningsledd som har uttalt seg berømmer 

initiativet, men savner bl.a. nærmere omtale av kunnskapsgrunnlag, 

spesialisthelsetjenesten, forskning, samt fastlegenes rolle.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Sak 155715 Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk 

ebolahåndtering  
3.05-15/3123 

Legeforeningen hadde mottatt invitasjon til fra Helsedirektoratet i arbeid med 

erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering. Saken hadde vært sendt til 

relevante underforeninger med spørsmål om innspill. Legeforeningen hadde også 

bedt om tilbakemelding fra enkeltleger som hadde vært involvert i arbeidet.  

Helsedirektoratets absolutte frist for tilbakemelding var satt til 14. august. Det har 

derfor ikke latt seg gjøre å få utkastet vurdert i sentralstyremøte for august. 

Sekretariatet har sendt en uttalelse til direktoratet innen fristen. 

 

Vedtak 

Sentralstyret gir sin tilslutning til høringsuttalelse. 

 

Sak 156/15 Godkjenning av veiledere 

3.31 -15/9 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Elvestad, Tiril Børsting Karterud, veileder i allmennmedisin 

Franing, Marianne B., veileder i allmennmedisin 

Juvkam, Kari Hilde, veileder i allmennmedisin 

 

Sak 157/15 Grunnutdanning av leger – videreføring av engasjement for prosjektleder   

3.32 -14/1015 

Leder av Legeforeningens grunnutdanningsprosjekt Marit Halonen Christiansen 

går ut av valgte verv i Legeforeningen fra 1. september 2015. Det forelå forslag 

om at hun engasjeres videre som prosjektleder til utløp av prosjektperioden i juni 

2016.  

 

Vedtak 

Engasjementet av Marit Halonen Christiansen som leder av 

grunnutdanningsprosjektet videreføres til utløp av prosjektperioden 1. juni 

2016.  

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Innspill-til-arbeid-med-erfaringsgjennomgang-av-norsk-ebolahandtering/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Innspill-til-arbeid-med-erfaringsgjennomgang-av-norsk-ebolahandtering/
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Sak 158/15  Godkjenning i kompetanseområdet allergologi 

3.33 -15/611 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: Dollner, Ralph Herbert  

Evjenth, Bjørg  

Hemiö, Kalle  

Herland, Eirik  

Matthews, Norunn Iren Lindbak  

Moen, Anders  

Myhre, Kurt Inge  

Myrvoll, Elin A.  

Rød, Gisle  

Smidesang, Ingeborg  

Törpel, Jörg  

Vaagland, Hogne  

Valle, Trond  

Vartdal, Liv Sofie  

 

Sak 159/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per juni 2015 

4.01 

Legeforeningens regnskap per juni 2015 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per juni 2015 tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Hege Gjessing 

 

 

   Kari Sollien   Marit Hermansen 

 

Christian Grimsgaard   Ivar Halvorsen Marit Halonen Christiansen 

     

        

Synnøve Bratlie        Kristian Hamandsen 

 

 

 

 

 


