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Fullført og godkjent 28.4.2020 
      
 
 
 

 
 
Vedtaksprotokoll fra arbeidsmøte i Oslo legeforening 26. februar 2020. 
Møtet ble holdt i Kirkegt. 25. 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder 
Jacob Jorem, fritt valgt 
Sohail Aslam, fritt valgt  
Nina Irene Wiggen, AF 
Steffen Roth, Namf 
Bendik Brinchmann, LVS 
Aladdin Boukaddour, Nmf 
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
Forfall: 
Even Holt, PSL 
Neelam S. Anjum, LSA 
Ingvild Schau Ystgaard, Ylf  
 
 
Sak 19/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 29. januar 2020 

 
Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 

 
Sak 20/2020 Journalen 
   

Oppfølging av diskusjon om Oslo legeforening skal fortsette med medlemsblad 
eller benytte andre kanaler. 
 
Nummer 1/2020 av Journalen går snart i trykken. 
 
Vedtak: 
Kristin Hovland sier opp avtalen med Ellen Renberg. 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

 
Sak 21/2020 Organisatoriske forhold i helsevesenet 

 
Kort gjennomgang: 

a) Kommunehelsetjenesten (Nina/Sohail) 
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• Det blir møte med tillitsvalgte 25. mars i K25 
• Møter om særavtalen 
• Forhandlinger 
• Tariffutvalget 
• Legevakt OUS representanter. Det blir valg av 2 representanter på møte 

med tillitsvalgte 25. mars 
• Korona virus 

 
b) Spesialisthelsetjenesten (Jacob) 

• Omorganisering Diakonhjemmet/strukturendringer 
• Innført klinikkstruktur 
• Uro rundt avtalepraksis 

 
c) OUS organisasjonsstruktur (Aasmund) 

• Of har vært på tariffkonferanse på danskebåten 
• Ylf skal tilbake til sentrale forhandlinger 
• Forberedelser til årets forhandlinger  
• Sentral HR om sommerferieavvikling 
• Ny direktør fra 3. februar 

 
 
Sak 22/2020 Avtalemessige forhold 
  

 
Sak 23/2020 Høringssaker 

 
a) Høring: Landsstyresak – Suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk 
  
 Legeforeningen har i mail av 27.1.2020 oversendt vedlagte høring. Sentralstyret 

ønsker forslag på vara kandidat til Rådet for legeetikk. 
 
 Sentralstyret ønsker forslag til kandidat til Rådet for legeetikk (varamedlem) 

Som følge av at et medlem i Rådet for legeetikk har trukket seg, og et 
varamedlem har blitt fast medlem, er det behov for å supplere med ett 
varamedlem. Funksjonstiden vil være fram til 31.12.2021. 
I henhold til reglement for Rådet for legeetikk, er sentralstyre valgkomite og 
innstiller overfor landsstyret. 
Sentralstyret vedtok i møte 14.1.2020 å iverksette prosess for innhenting av 
forslag. 

 
 Svarfrist: 1.3.2020. 
 

Vedtak: 
  Oslo legeforening foreslår forsker Reidar Pedersen ved Senter for medisinsk 

etikk som varakandidat til Rådet for legeetikk. 
  
 
b) Høring: Nytt utvalg for menneskerettigheter 
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 Legeforeningen har i brev av 22.1.2020 oversendt vedlagte høring. 
  

Legeforeningen opprettet i 1991 et utvalg for menneskerettigheter. Utvalget ble 
senere utvidet til også å omfatte klima og global helse. Det viste seg at mandatet 
for dette utvalget ble for omfattende og sentralstyret vedtok å nedlegge utvalget. 
Under landsstyremøtet i mai 2019 ble det igjen foreslått å opprette et nytt utvalg 
for menneskerettigheter. 

 
 Svarfrist: 1.3.2020. 
 
  Vedtak: 

  Oslo legeforening støtter forslaget. 
 

 
c) Høring: Endringer i Legeforeningens lover vedr. spesialforeninger 
 
 Legeforeningen har i mail av 30.1.2020 oversendt høring. 
 
 Sentralstyret foreslår endringer i Legeforeningens lover knyttet til vilkår for 

godkjenning av spesialforeninger. Det foreslås, i tillegg til de vilkårene som 
allerede fremgår av § 3-9-1, at spesialforeninger kan godkjennes dersom deres 
interesseområde ikke hovedsakelig omhandler et sentralt politikkområde for 
Legeforeningen. Bakgrunnen for forslaget er å sikre at politikkutviklingen 
følger de demokratiske prosessene i foreningen. 

 
 Svarfrist: 13.3.2020. 
 
 Vedtak: 
 Oslo legeforening støtter forslaget fra sentralstyret. 
 
 
d) Intern høring: Evaluering av ordningen med lokalforeninger 
 
 Legeforeningen har i mail brev av 16.1.2020 oversendt intern høring vedr. 

evaluering av ordningen med lokalforeninger. 
 

I desember 2018 besluttet sentralstyret å nedsette en arbeidsgruppe som skulle 
utrede en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse som oppfølgning 
av regionreformen. Det ble oppnevnt fem personer til arbeidsgruppen, en fra 
hver region (to fra Sør-Øst), med grunnlag i regionutvalgenes geografiske 
inndeling. Representanten fra hver region skulle representere lokalforeningene 
som inngår regionen. Arbeidsgruppen ble ledet av Jon Helle (som representant 
fra daværende sentralstyre) og representantene fra de ulike regionene var: 
Gunnar Ramstad (Helse Vest), Tor Severinsen (Helse Sør-Øst), Kristin Hovland 
(Helse Sør-Øst), Lindy Jarosch von Schweder (Helse Midt) og Paul Olav Røsbø 
(Helse Nord).  
 
Arbeidsgruppen har, med utgangspunkt i mandatet og tillegget, utarbeidet en 
rapport med anbefalinger og tiltak som ble presentert for sentralstyret i januar. 
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 Svarfrist: 9.3.2020. 
 
 Vedtak: 
 Oslo legeforening støtter forslaget (rapporten). 
 
 
e) Høring: Endringer i Legeforeningens lover vedr. fagaksen 
 
 Legeforeningen har i mail av 11.2.2020 oversendt vedlagte høring. 
 

Det foreslås endringer i Legeforeningens lover knyttet til fagaksen. Den ene 
delen av forslagene knytter seg til endringer som skal sikre at arbeidet i 
fagaksen kan gå lettere og at det blir enklere å administrere. Den andre delen av 
forslagene omhandler justeringer i lovene for å tilpasse teksten i den nye 
spesialitetsstrukturen. 

 
 Svarfrist: 13.3.2020. 
 
 Vedtak: 
 Oslo legeforening støtter forslaget. 
 

 
f) Intern høring: Landsstyresak – Den norske legeforeningens 

rettshjelpsordning for leger - forslag til vedtektsendring 
 
 Legeforeningen har i mail av 6.2.2020 oversendt vedlagte interne høring. 
 Svarfrist: 12.3.2020 
 
 Vedtak: 
 Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 
g) Høring: Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos 

pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når  livsforlengende 
behandling avsluttes 

 
 Legeforeningen har i brev av 10.2.2020 oversendt vedlagte høring. 
 
 Svarfrist: 12.3.2020. 
 
 Vedtak: 
 Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 
h) Høring: Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i 

landsstyret 
 
 Legeforeningen har i mail av 11.2.2020 oversendt vedlagte høring. 
 
 Styret i Eldre legers forening (ELF) har bedt om en organisasjonsmessig 
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behandling av deres ønske om å få hevet ELFs representasjon i landsstyret fra to 
til fem medlemmer. Dette innebærer en lovendring i Legeforeningens lover § 3-
1-1. Forslaget sendes på organisasjonsmessig høring med tanke på en eventuell 
landsstyrebehandling av lovendringsforslaget. 

 
 Svarfrist: 13.3.2020. 
 
 Vedtak: 
 Oslo legeforening støtter ikke forslaget fra Eldre legers forening. 
 
 
i) Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og 

utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 
 
 Legeforeningen har i brev av 11.2.2020 oversendt vedlagte høring. 
 
 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til 

lovendringer om enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av 
varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon.  
 

 Svarfrist: 7.4.2020. 
 
 Vedtak: 
 Det sendes ingen høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 
j) Høring i organisasjonen – Lovendring - § 4-1. Sekretariatet 
 
 Legeforeningen har oversendt ovennevnte høring. 
 
 Høringsgrunnlag: Sentralstyret ønsker å høre organisasjonenes synspunkter 

vedrørende lovenes bestemmelser om at generalsekretær i foreningen må være 
lege. Det er ønskelig å belyse sammenhengen mellom formelle 
kvalifikasjonskrav til stillingen og gjeldene ansvar og oppgaver. 

 
 Svarfrist: 13.03.2020 
 
 Vedtak: 
 Oslo legeforeningen støtter ikke forslaget og ønsker at generalsekretær fortsatt 

skal være lege. 
 
 
 
k) Høring: Evaluering av system for Nye metoder – Helse- og 

omsorgsdepartementet 
  

Stortinget har bedt om at det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten evalueres. 
 
Legeforeningen jobber med et utkast til notat. 
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Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 

Sak 24/2020  Styrets arbeid 
 
a) 17 mai arrangementet 
 
 Saken ble drøftet. Legeforeningen ønsker at Oslo legeforening skal fortsette å ha 

17 mai arrangementet i det nye Legenes Hus. 
 
 Vedtak: 
 Styret var enige i at 17 mai arrangement i 2020 avlyses. 
 
 
b)  Møteplan for styremøtene 
 Ny møteplan vedlegges. 
 
 Vedtak: 
  Det ble gjort to endringer i møteplanen: 

• Det ble foreslått at styremøte i oktober tas i forbindelse med 
styreseminar/studietur til London 22-24 oktober, hvis dato passer for alle. 
 

• Styremøte i november flyttes til 3 desember ca kl. 1200 med påfølgende 
julemiddag. 
 

 
Sak 25/2020 Nytt fra yrkesforeningene og Nmf 
  Nmf: 

• Forberedelser til landsmøte i mars 
• 70 nye medlemmer 
• Nye mentorgrupper. Tar med en ny student på kaffe/mat 1-2 ganger i 

halvåret. Veldig populært! 
• Jana er mentoransvarlig. Mail: jana.pantazieva@medisinstudent.no 

 
AF: 
• Forhandlinger 

 
Namf: 
• Satsningsområder 2020/2021 – BHT 
• Vårkonferansen 23-24 mars 
• Bedriftshelsetjenesteordningen 

 
 
Sak 26/2020 Årsmøte 25. august 2020 
 

 Vedtak: 
 Styret var enige om å legge årsmøte til Kreftforeningens Vitensenter. Lokale er 

reservert. Foredrag: "Opplevelse av egen helse" med lege Kaveh Rashidi som 
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bl.a. har skrevet bøkene "Manus om anus", "101 måter å dø" og "Kanskje du er 
frisk? 
 

 
Sak 27/2020 Styreseminar 

 
 Jacob Jorem presenterte et forslag til opplegg for styreseminar/studietur til 

London. 
 Forslag: Et møte hos Royal College & Physicans og London School of Hygiene 

& Tropical Medicine. Besøke Department of Health and Social Care og The 
London Museums of Health & Medicine. 
 

 Vedtak: 
  Forslag til dato ble 22-24 oktober 2020. 
   
  Saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 
 

Sak 28/2020 Valg av SU representant ved Oslo kommunale legevakt 
    

Det må foretas valg av 2 SU representanter ved Oslo kommunale legevakt. 
Styrets medlemmer Nina I. Wiggen og Aladdin Boukaddour ønsket avklaring 
på om valg kan gjennomføres på tillitsvalgts møte 25 mars. De sender ut mail 
der de oppfordrer tillitsvalgte i bydelene om å stille til valg. 

 
   Vedtak: 

Styret stilte seg positive til at det kan gjennomføres valg av 2 SU representanter 
for Oslo kommunale legevakt på tillitsvalgts møte 25 mars.  

 
Sak 29/2020 Orienteringssaker 

 
a) Årshjul 2020/2021 
 Nytt årshjul for Oslo legeforening vedlegges. 
 
 Tas til orientering. 
 
b) Nyhetsbrev til lokalforeninger og regionutvalg 
 Nyhetsbrev fra Legeforeningens Samfunnspolitiske avdeling vedlegges. 
 
 Tas til orientering. 
 
 

EVENTUELT 
 
 

Sak 30/2020 Møteserie sykehussaken 
   

Hans Erik Heier har sendt mail til Oslo legeforening med spørsmål om vi kan 
påta oss ansvaret for møteserier.  
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Vedtak: 
Oslo legeforening ønsker å holde tilsvarende møter i egen regi og ønsker gjerne 
innspill fra andre. Kristin Hovland sender svar til Hans Erik Heier. 
 
 

Sak 31/2020 Beskyttelsesutstyr til fastlegene – Corona viruset 
 

Nina Wiggen har vært i kontakt med hovedtillitsvalgte i Oslo kommune og 
kunne informere om at kommunen ikke klarer å skaffe beskyttelsesutstyr til 
fastlegene i forbindelse med Corona viruset. Det foreligger heller ingen plan når 
det gjelder testing av pasienter hvis det blir en pandemi og legevakten ikke kan 
ta unna. 

 
  Vedtak: 

Oslo legeforeningen sender en bekymringsmelding til Johan Torper i Oslo 
kommune om at representanter fra fastlegene er bekymret for mangel på 
beskyttelsesutstyr og prosedyrer for prøvetaking. Det er også bekymring for 
ressurser, kompetanse og hvordan kommunikasjonen er mellom interne 
kommunikasjonskanaler?  

 
Det legges ut link til Folkehelseinstituttets side om coronaviruset på Oslo 
legeforenings Facebook side.  
  

 
 
28.4.2020 
 
 
 
 
Kristin H. Hovland       Aasmund Bredeli 
Leder         Nestleder  
 
 


