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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 23. september 2020 
Møtet ble holdt i Kirkegata 25. fra kl. 1700 – 2000. Noen deltok i Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Aasmund Bredeli, nestleder (deltok digitalt) 
Jacob Jorem, fritt valgt  (deltok digitalt)  
Sohail Aslam, fritt valgt   
Aladdin Boukaddour, Nmf  
Neelam S. Anjum, LSA  (deltok digitalt) 
Even Holt, PSL   (deltok digitalt) 
Bendik Brinchmann, LVS  (deltok digitalt første halvdel) 
Anniken Elnes, Ylf  
Steffen Roth, Namf 
Nina Wiggen, AF   (deltok digitalt) 
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
Forfall: 
Ingen 
 
 
Sak 79/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 19. august 2020 

Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
Sak 80/2020 En runde rundt bordet 

Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Smitteplan 
• Diakonhjemmet 
• Smittesporingsteamene 
• Feberklinikkene 
• Smittevernutstyr 
• Studentenes undervisning og praksis 
• Allmennlegene 

 

Sak 81/2020 Høring: Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet 

Legeforeningen har i mail av 28. august 2020 oversendt høring av 
lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet. 



Grunnlag: 

Forslag om lovfesting av 25 % LIS-representasjon i faglandsrådet. 

På landsstyremøtet våren 2020, i forbindelse med lovendringer knyttet til 
fagaksen, foreslo Ylf å lovfeste at LIS i faglandsrådet skal være minst 25% av 
delegatene. Landsstyret vedtok å oversende lovendringsforslaget til 
sentralstyret for å utrede hvordan prinsippene i forslaget kunne ivaretas.  
 
Det ble vedtatt at saken skulle legges frem på nytt i første ordinære 
landsstyremøte. Det er nå utarbeidet et forslag til lovendring som innebærer en 
mekanisme som sørger for at LIS ved ethvert faglandsråd skal utgjøre 25 % av 
det samlede antall delegater. 

Høringsfrist:  
20. september 2020. Vi har fått utvidet svarfrist til 24. september. 

 
Vedtak: 
Oslo legeforeningen støtter forslaget om å sikre LIS-representasjon på 25 % i 
faglandsrådet. Det er viktig at også leger i utdanning er sikret representasjon i 
faglandsrådet, spesielt for å gi faglandsrådet et bedre innblikk i hvordan LIS-
utdanningen fungerer i praksis. Forslaget representerer ingen reell økning i 
antall LIS, og Oslo legeforening støtter at dagens representasjon av leger i 
utdanning sikres dersom andre forhold endrer seg, jfr. Yngre legers forenings 
intensjon med forslaget. 

 
 
Sak 82/2020 Helsehjelp til papirløse 

Det vises til brev av 7.9.2020 fra Legeforeningens menneskerettighetsutvalg 
med spørsmål i forbindelse med kartlegging av helsetilbudet til papirløse 
migranter i Norge. 
 
Svarfrist: 30. september 2020. 

 
Vedtak: 
Kristin Hovland ferdigstiller og sender over svar til 
Menneskerettighetsutvalget. 

 
 
Sak 83/2020 Lønnsoppgjør for sekretariatet 

Årets lønnsoppgjør blir behandlet på sentralstyrets møte i oktober. 
Virkningstidspunkt er fra 1. januar 2020. 

 
Vedtak: 
Styrets medlemmer har gitt leder og nestleder fullmakt til å gjennomføre 
lønnsoppgjør for sekretariatet.  

 
 
Sak 84/2020  Styreseminar 22. – 23. oktober 2020 
   Forslag til tema:  



- Pasientsikkerhet og samhandling.  
- Journalen 
- Ekstern foreleser? 
 
På grunn av korona er det viktig å følge de forskjellige arbeidsplassenes 
retningslinjer. 
 
Det tas en ny vurdering på om et fysisk arbeidsmøte kan la seg gjennomføre i 
henhold til dagens smitteregler. 
 
Vedtak: 

  Det er mottatt tilbud fra Lysebu Hotel og Soria Moria. 
  Seminaret er foreslått avholdt fra lunsj 22. til og med lunsj 23. oktober. 

Kristin H. Thoresen tar kontakt med hotellet med spørsmål om tilrettelegging i 
forbindelse med smittevern og hvor mange gjester som er på hotellet samtidig. 
Styret vil bli nærmere informert om saken. 
 
Nina har meldt forfall til styreseminaret. Det sendes innkalling til Gunnar 
Frode Olsen. 

 
 
Sak 85/2020 Gjennomgang av utkast til organisasjon av helsefellesskap i Oslo   
  Utkast til organisasjon av helsefellesskap i Oslo ble gjennomgått. 
 

Vedtak: 
Det jobbes for å få til gode løsninger. Dette tas opp i samarbeidsutvalget for 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Sohail og Nina gir en tilbakemelding til 
Kristin Hovland innen fredag. 

 
 

Sak 86/2020 Søknad om økonomisk støtte 
Redd Ullevål har henvendt seg med spørsmål om økonomisk støtte til et hefte 
de har laget om OUS. Størrelsesorden kr. 6000,- 

 
Vedtak: 
Heftet skal trykkes og det antas at heftet skal sendes stortingsrepresentanter og 
lokale politikere. 
 

  Oslo legeforening innvilger søknad om støtte på kr. 6000,-. 
 
 
Sak 87/2020  Høyring: Framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til 

informasjonsdeling 
1. Fra Justis- og beredskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring 
om forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til 
informasjonsdeling. Forslaget innebærer en delvis oppfølging av 
Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5, ved at 
det blir foreslått en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger 
mellom forvaltningsorganer. Det finnes allerede mange bestemmelser om slik 
informasjonsdeling i forvaltningsloven og spesiallovgivningen, men 



departementet mener det er behov for flere og mer sektorovergripende regler.  
 
Departementet formål med forslagene er å få et mer helhetlig regelverk om 
informasjonsdeling som skal ivareta behovet for deling av også taushetsbelagte 
opplysninger. 
 
Departementet foreslår to nye hjemmelsgrunnlag for å dele opplysninger som 
er omfattet av taushetsplikt. Forvaltningsorganer skal kunne dele 
taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt 
det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet, og dele 
slike opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv 
eller helse. Disse nye delingsgrunnlagene blir foreslått inntatt i gjeldende 
forvaltningslov § 13 b første ledd.  
 
2. Departementet foreslår å ta inn i forvaltningsloven en forskriftshjemmel som 
gir mulighet til å fastsette mer spesifikke regler i forskrift. På områder der det 
foreligger et konkret behov for en utvidet adgang til deling av nærmere 
avgrensede typer informasjon, bør det vurderes å fastsette spesifikke 
delingshjemler som åpner for en slik deling. Departementet mener dette vil 
gjøre det enklere å fastslå at det foreligger delingsadgang og hvilke 
opplysninger som kan deles i det aktuelle tilfellet enn om man må bruke en mer 
generell og skjønnsmessig delingsadgang. 
 
3. Departementet foreslår videre enkelte mindre endringer i 
spesiallovgivningen. Dette gjelder i første rekke unntak i enkelte særlover fra 
den nye bestemmelsen om deling av opplysninger for å utføre oppgaver som 
ligger til mottagerorganet. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-
forvaltningsloven-m.m.---storre-adgang-til-
informasjonsdeling/id2739960/?expand=horingsbrev 
 
Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoyring-framlegg-til-
endringar-i-forvaltningslova-m.m.-storre-hove-til-informasjonsdeling/ 
 
Høringsfrist: 11.11.2020 

 
Vedtak: 

  Saken utsettes til neste styremøte. 

Sak 88/2020 Høring: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk 
av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten                                   
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt på høring 
forslag til endringer i helsepersonelloven, pasientjournalloven mv.. 
Departementets formål med endringsforslaget er å lette samarbeid, læring og 
bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt legge til rette for 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-forvaltningsloven-m.m.---storre-adgang-til-informasjonsdeling/id2739960/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-forvaltningsloven-m.m.---storre-adgang-til-informasjonsdeling/id2739960/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-forvaltningsloven-m.m.---storre-adgang-til-informasjonsdeling/id2739960/?expand=horingsbrev
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoyring-framlegg-til-endringar-i-forvaltningslova-m.m.-storre-hove-til-informasjonsdeling/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoyring-framlegg-til-endringar-i-forvaltningslova-m.m.-storre-hove-til-informasjonsdeling/


etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.  
 
Departementet foreslår lovendringer som departementet mener skal gjøre det 
klarere hva som er lovlig deling av opplysninger, og som skal legge bedre til 
rette for samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Det er særlig to forhold departementet vil peke på i dette høringsnotatet:  
1. Det første gjelder hensiktsmessige ordninger for å gjennomføre helsehjelp i 
virksomheten. 
2. Det andre forholdet gjelder adgangen til å bruke informasjon eller 
opplysninger om en pasient til å yte helsehjelp til en annen pasient. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-helseopplysninger-for-a-
lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse--og-
omsorgstjenesten.-etablering-av-behandlingsrettet-helseregister-med-tolkede-
genetiske-varianter/id2740599/ 

 
Lenke til høringen:  
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-bruk-av-
helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-
i-helse-og-omsorgstjenesten/ 
 

  Høringsfrist: 11.11.2020. 
 

Vedtak: 
  Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
Sak 89/2020 Referat fra årsmøte 25. august 2020 
  Vedtak: 

Referat ble godkjent. 
 
 

Sak 89/2020 ORIENTERINGSSAKER: 
 
 A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
  Det ble vist film fra Legenes Hus https://youtu.be/pgnzFztCKk4 
   

Generalsekretæren oppfordrer foreningsleddene og tillitsvalgte til å bruke Soria 
Moria. 
• Nye Legenes Hus åpner 13 oktober 
• Ny besøksadresse: Christiania Torv 5 
• Kurs og konferansesenteret har 10 flotte møterom som kan leies 

 
 B) Digital erfaringskonferanse om Covid-19, 16. oktober 2020 
  Invitasjon fra Legeforeningen med program ble vedlagt.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse--og-omsorgstjenesten.-etablering-av-behandlingsrettet-helseregister-med-tolkede-genetiske-varianter/id2740599/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse--og-omsorgstjenesten.-etablering-av-behandlingsrettet-helseregister-med-tolkede-genetiske-varianter/id2740599/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse--og-omsorgstjenesten.-etablering-av-behandlingsrettet-helseregister-med-tolkede-genetiske-varianter/id2740599/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse--og-omsorgstjenesten.-etablering-av-behandlingsrettet-helseregister-med-tolkede-genetiske-varianter/id2740599/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse-og-omsorgstjenesten/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse-og-omsorgstjenesten/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-bruk-av-helseopplysninger-for-a-lette-samarbeid-laring-og-bruk-av-kunstig-intelligens-i-helse-og-omsorgstjenesten/
https://youtu.be/pgnzFztCKk4


 
Formålet med konferansen er å få direkte erfaringer fra pandemien fra 
medlemmer/tillitsvalgte og andre som har sentrale erfaringer fra 
helsetjenestene. Konferansen er inndelt i tre hoveddeler, der de to første 
fokuserer på beredskap i henholdsvis sykehusene og kommunene, mens den 
siste delen omhandler erfaringer fra pandemien. Program for konferansen er 
vedlagt.  
 
Påmeldingslenke: https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/9/34159/ 
 
Det legges ut informasjon om dette seminaret på Facebook siden til Oslo 
legeforening. 

 
C) Arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd 

høsten 2020 
  Mail fra Legeforeningen av 4. september ble vedlagt til orientering.   
 
 D) Invitasjon til Møteplass Oslo 7. oktober 2020  
  Invitasjon til digitalt møte ble vedlagt til orientering. 
 

E) Digital lokalforeningsseminar 19. og 20. november 2020 
 Invitasjon ble vedlagt til orientering. 
 
F) Møte i samarbeidsutvalget for Oslo kommune og Helse Sør-Øst  

25. september 
  Kristin Hovland informerte fra møtet. 
 

G) Møte i brukerutvalget ved OUS 21. september 2020 
Kristin Hovland informerte fra møtet. 
 

 
 
 
       
 

 
  

Kristin H. Hovland         
Leder          
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