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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
SAK2020000022       
 Fullført og godkjent den 1.9. 2020 
  

 
Referat 

 
fra 

 
sentralstyrets møte 26.08.2020, Oslo 

 
(sekretariatet deltok via Teams) 

 
 
 
Til stede fra 
 
sentralstyret: Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Geir Arne 

Sunde, Kristin Kornelia Utne, Clara Bratholm, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke   
    

Kari Sollien, Akademikerne  
 
 
   
sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: 

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, Erling 
Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland 
 
Knut Bråten, Hanne Gillebo-Blom, Kjell Walqvist, Gorm Hoel, Ida Øygard 
Haavardsholm, Kristoffer Gjelseth Dalbak, Frode Solberg, Gry Bjørnstad, Aadel 
Heilemann, Gisle Bruknapp, Linda Markham, Tor Martin Nilsen, Gjøril Bergva, 
Troy Gulbrandsen, Jan Emil Kristoffersen, Anne Ringnes, Espen Slettemyr, Axel 
Rød, Bente Kristin Johansen 
 
 
 

  
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: Forhandlingsbildet august 2020  
Notat 4: Politisk påvirkningsarbeid frem mot stortingsvalget 2021  
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# Helse og trygghet først  
  Notat 5: Sentralstyremøter høst 2020 og vår 2021 – endring av møtedatoer  

Notat 6: Legeforeningens arbeidsprogram 2019-20 – underveisevaluering  
Notat 7: Budsjettprosess 2021- rammer og føringer  

 
   
    

Rapportering og kommentarer 
- Soria Moria kurs- og konferansesenter 
- Diverse møteaktiviteter vedr. koronapandemien 
- Møte med RegUt (Regionalt utdanningssenter) 
- Møte i Arendal med foretakstillitsvalgte  
- Overtakelse av Legenes hus 31.8.  Det planlegges for ulike arrangementer i 

forbindelse med innflytting medio oktober og utover 
- Erlend Hem er ansatt som ny leder av Lefo (Legeforskningsinstituttet). Tiltrer 8.9. 
- Legejobber-prosjektet – status  
- Tilrettelegge for arbeid i K25 
- Etablering av kurs- og konferansesenter i Legenes hus. Møterom kan bookes fra uke 

43   
 
 

  Orienteringssaker: 
Referat fra IT-utvalgsmøte 12.5.2020 
Evaluering prosjektet Leger og rus  
Deltakelse i arbeidsmøter om LIS-1 
 
 

II  Beslutningsmøte 
 
 
Sak 90/20  Legeforeningens erfaringskonferanse om COVID-19 
1.01- SAK2020005265 

  Legeforeningen skal 16. oktober arrangere en heldags erfaringskonferanse om   
  håndteringen av Covid-19 pandemien. Sentralstyret drøftet sentrale premisser for  
  gjennomføring av Legeforeningens erfaringskonferanse om COVID-19.   

  Vedtak 

Til gjennomføring av Legeforeningens erfaringskonferanse om COVID-19 innvilges inntil 
kr. 300 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto. 

Sak 91/20 Høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, 
  endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om  
  gjennomføring av særreaksjonen forvaring 
2.01-202000061 

 Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt ny forskrift om 
 Rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den   

  rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av    
  særreaksjonen forvaring på høring. 
 

 Vedtak 
  Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Sak 92/20 Landsstyresak - Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet 
2.02-202000058  

Ylf fremmet på landsstyremøte i mai et forslag til lovendring vedrørende LIS-
representasjon i faglandsrådet. Forslaget gikk ut på å sikre at LIS til enhver tid utgjør 25 
% av faglandsrådet. 
 
Vedtak 
Forslaget til lovendring sendes på bred høring i foreningen med tanke på 
landsstyrebehandling høsten 2020. Sekretariatet utformer høringsbrev i tråd med 
saksfremlegget og innspill i møtet. 
 

Sak 93/20 Landsstyresak - Endringer i Legeforeningens lover vedrørende spesialforeninger 
2.03-202000015 

Gjennom to søknader om opptak som spesialforening under Legeforeningen, hadde det 
vist seg et behov for en presisering i lovverket knyttet til spesialforeninger. 
Presiseringen gikk ut på at spesialforeningers virkeområde skal være knyttet til spesielle 
særområder, og ikke sentrale politikkområder. Forslaget til lovendring var blitt sendt på 
høring i organisasjonen, og flertallet hadde gitt støtte til forslaget.  
 
Vedtak 
Forslag til lovendringer oversendes til landsstyret høsten 2020 for behandling 

 
Sak 94/20 Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven  
2.04 -202000039 

Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i 
yrkeskvalifikasjonsloven. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på 
innspill fra interne høringsinstanser. 
 
Vedtak 
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet. 
 

Sak 95/20 Akademikernes rådsmøte 2020 – forslag til kandidater til styre, valgkomite og  
  forhandlingsutvalg 
2.05-2020002428  
  Legeforeningen hadde mottatt brev fra Akademikernes valgkomite datert 25.03 d.å. 

med forespørsel om innspill til valg av styre, valgkomite og forhandlingsutvalgsledere og 
– nestledere i Akademikerne. 

 
Vedtak 
Legeforeningen fremmer følgende kandidater til valg på Akademikernes rådsmøte 2020: 

 
Styret: 
Kari Sollien - leder 
Anne-Karin Rime – varamedlem 

 
Valgkomite: 
Geir Riise 

 
Akademikerne helse: 
Marit Hermansen – nestleder 
 

Sak 96/20 Høring - regulering av bruk av sakkyndige i foreldretvistsaker for domstolene  
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2.06-202000050 
 Barne- og familiedepartementet hadde sendt på høring til endringer i barnelova. 

Forslagene gjelder bruk av sakkyndige i foreldretvistsaker som behandles av 
domstolene, bl. a. kvalitetssikring av og regulering av disse oppdragene. Forslagene er 
en del av regjeringens barnereform. Høringsnotatet hadde vært på intern høring og 
sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. 
 

 Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Barne- og familiedepartementet. 

 
Sak 97/20 Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften for å legge til rette for    
  introduksjonsavtaler 
2.08 -202000057   
 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte ut forslag til endring av forskrift 18. juni 

1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og 
fysioterapeuter (refusjonsforskriften) for å legge til rette for såkalte 
introduksjonsavtaler. Forslaget var på intern høring, og sekretariatet utarbeidet et 
utkast til høringsuttalelse. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 98/20 Godkjenning av vedtektsendringer – Yngre legers forening 
2.09-2020003762 

Yngre legers forening hadde vedtatt endringer i sine vedtekter som kunne være egnet til 
å påvirke andre deler av organisasjonen. Sekretariatet la derfor endringen frem for 
sentralstyret for godkjenning. Sentralstyret godkjente vedtektsendringen. 
 
Vedtak 
Vedtektsendringen vedtatt av Yngre legers forening på deres årsmøte 24.4.2020 
godkjennes. 

 
Sak 99/20 Tildeling av kvalitetsprisene 2020  
3.01-2020000374 

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for Den 
norske legeforening nr. 1, 2020. Det forelå innstilling fra Legeforeningens utvalg for 
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. 
 
Vedtak 
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i 
2020 tildeles i overensstemmelse med innstilling fra Legeforeningens utvalg for kvalitet 
og pasientsikkerhet. Prisene er hver på kr 50 000.  
 

SAK 100/20  Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, oppnevning av utvalg 
3.02-2020003895  
  Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret å opprette utvalg for    
  menneskerettigheter med det fra sentralstyret foreslåtte mandatet. I epost av 17. juni  
  2020 ble de fagmedisinske foreningene, yrkesforeningene og norsk    
  medisinstudentforening invitert til å foreslå medlemmer til utvalget. I tillegg ble  
  individuelle medlemmer av Legeforeningen bedt om å melde sin interesse for deltakelse 
  i utvalget via Legeforeningens nettsider. 
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Vedtak 
Til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter oppnevnes: 
 
Marit Halonen Christiansen, Overlegeforeningen/Norsk gynekologisk forening 
Bente Brannsether-Ellingsen, Overlegeforeningen/Barnelegeforeningen 
Inger Marie Fosse, Norsk Samfunnsmedisinsk forening 
Kristin Hovland, Oslo Legeforening/Norsk Arbeidsmedisinsk forening 
Dragan Zerajic, Allmennlegeforeningen 
Katarina Nordeng, Yngre legers forening 
 
Som varamedlemmer oppnevnes: 
1. Kåre Moen, Norsk samfunnsmedisinsk forening 
2. Lars Lien, Norsk psykiatrisk forening 
3. Hanne Dahl Vonen, Norsk medisinstudentforening 
 
Utvalget konstituerer seg selv med leder. 

 
Sak 101/20 Utsettelse av evaluering av fagstyret og faglandsrådet 
3.03-2020005005    

Landsstyremøtet i 2018 behandlet saken om ny overbyggende organisering av den 
fagmedisinske aksen ved etablering av et eget fagstyre og faglandsråd.  Av 
vedtaksprotokollen for sak 17 fremgikk det at Landsstyret ønsket å få forelagt en 
evaluering av modellen for den fagmedisinske aksen i Legeforeningen 
på landsstyremøtet i 2021.   Det ble foreslått å utsette evalueringen til 
2022 grunnet Covid-19 situasjonen og behovet for ytterligere ett års drift før 
evaluering.    
 
Vedtak   
Evaluering av organisering av den fagmedisinske aksen utsettes med ett år grunnet 
Covid-19 situasjonen og legges frem for landsstyret i 2022.   
 

Sak 102/20 Høring: Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 
3.04-202000064 

Legeforeningen hadde mottatt fra Helsedirektoratet ønske om innspill på eksisterende 
rapport om medisinsk avstandsoppfølging sett i lys av Covid-19-erfaringer, samt innspill 
på foreslåtte tiltak som inngår i en nasjonal plan for utrednings- og 
implementeringsoppdrag. 
 
Vedtak 
Utkast til høringssvar justeres i tråd med innspill fra sentralstyret.  Presidenten gis 
fullmakt til å godkjenne høringsuttalelsen før oversendelse Helsedirektoratet.  
 

Sak 103/20 Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe - innretning av utskrivningsprosessen- forslag 
  til kandidater 
3.05-2020004323 
  Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å   
  utrede hva som er ønsket innretning av utskrivningsprosessen, og inviterte én   
  representant fra Legeforeningen til deltakelse i en arbeidsgruppe. Legeforeningen  
  hadde anmodet om å få mulighet til å oppnevne to representanter og om utsatt  
  svarfrist. 

 
Vedtak 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
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Geir Arne Sunde, Overlegeforeningen og Ståle Sagabråten, Allmennlegeforeningen 
foreslås oppnevnt til arbeidsgruppen.  
 

Sak 104/20 Statusrapport Legeforeningens økonomi per juni 2020  
4.01-2020002458 
  Legeforeningens regnskap per juni 2020 ble presentert. 
 

 Vedtak 
Sentralstyret gir sekretariatet honnør for god økonomistyring. Regnskapet per juni 2020 
tas til etterretning. Styret presiserte at sparte kostnader som er følge av Covid-19 ikke 
kan omdisponeres til andre formål uten godkjennelse fra sentralstyret. 

 
Sak 105/20 Tilbakebetaling av for lite utbetalt kontingent i fagmedisinsk akse for årene 
  2015 – 2019 
4.02-SAK2020003934 

Feil i kontingentfordelingsmodellen knyttet til de fagmedisinske foreningene i perioden 
2015-2019, medførte at 29 fagmedisinske foreninger fikk utbetalt for lavt 
kontingentbeløp i perioden. Samlet sett fikk de 29 foreningene utbetalt ca. kr 3,95 
millioner for lite, akkumulert over fem år. Landsstyret vedtok i mai 2020 å avsette disse 
midlene i disponeringen av årsresultatet for Legeforeningen for 2019.  

Vedtak 
Sekretariatet får fullmakt til å utbetale avsatte midler til de 29 berørte fagmedisinske 
foreningene.   

 
Sak 106/20 Praksiskompensasjon – tilpasninger 
4.03-2020004999 

Satser for reiseregning, praksiskompensasjon og honorar vedtas årlig av landsstyret i 
forbindelse med behandling av budsjett.  Satsene for praksiskompensasjon for 2020 
utgjør kr 8 080 for 1/1 dag og kr 4 040 for ½ dag. Som følge av at møter i stor grad 
avholdes digitalt, og at det således medgår kortere tid til gjennomføring av møtene, la 
sekretariatet fram forslag om tilpasning. 

Vedtak 
Praksiskompensasjon omfatter møter tilsvarende ¼ - ½ - ¾ eller 1/1 dag. Endringene 
gjøres gjeldende fra 1.9.2020. Sentralstyret anmoder andre foreningsledd til å vurdere 
lignende tiltak.  
 

Sak 107/20 Legeforeningens landsstyremøte del 2, 30.11-1.12 2020 
5.01-2020004080 

Landsstyremøte del 2 er planlagt avholdt 30.11-1.12. 2020. Som følge av 
koronapandemien må det vurderes om møtet skal gjennomføres fysisk eller digitalt, 
samt hvilke saker som skal behandles i møtet. Sekretariatet la fram forslag til ulike 
alternativer. 
 
Vedtak 
Sekretariatet jobber videre med planlegging av landsstyremøte del 2 i tråd med 
diskusjonen i møtet. 
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     Marit Hermansen 

 
 

  Anne Karin Rime    Geir Arne Sunde 
 
 
 
 Kristin Kornelia Utne  Clara Bratholm    Ole Johan Bakke 
 
 
  
Nils Kristian Klev   Marit Karlsen     Frøydis Olafsen  
 
 


	sentralstyrets møte 26.08.2020, Oslo

