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Referat
fra
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Teams

Til stede fra
sentralstyret:

Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Kristin
Kornelia Utne, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke, Geir Arne Sunde
Kari Sollien, Akademikerne

forfall

Clara Bratholm

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 Walquist, Hanne Gillebo Blom, Axel
Andersen Restrup, Marte Baumann, Kristoffer Gjelseth Dalbak, Gisle Bruknapp,
Gjøril Bergva, Ida Øygard Haavardsholm, Gisle, Gorm Hoel, Andreas Haslegård,
Nina Bergsted, Fredrik Lorck, Tone Houge Holter
Leder av Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, deltok på sak 141/20.
Referent: Anne Torill Nordli

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde – presenteres i møtet
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting
Notat 3: Utdeling av priser 2020
Notat 4: Landsstyremøte del 2 – praktisk gjennomføring
Notat 5: Sentralstyremøte 4.12
Notat 6: Forhandlingsbildet
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Rapportering og kommentarer
- Kari Sollien er gjenvalgt som leder i Akademikerne
- Anne Karin Rime – personlig vara i styret Akademikerne
- Geir Riise – valgkomite Akademikerne
- Akademikerne gjennomfører styreseminar i slutten av uke 47
- Dialog med landsstyremøtekomiteen for landsstyremøte 2021
- Status satsingsområde 3 – Tid til en god legehverdag
- Deltakelse i styringsgruppe TISK (Testing, isolering, smittesporing og
karantene)
- Høring om prioritering av intensivpasienter ved rød beredskap i pandemien
- Dialog med HOD vedrørende finansiering av SKIL
- Samordning av pensjon – unntak for Legeforetakenes pensjonsordning (LPordningen)
Orienteringssaker:
- Høringer fagstyret:
 Høring Oppfølging etter rusmiddeloverdose
 Høring innspillrunde: Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge
 Høring om endringer i spesialistforskriften vedlegg 2: Flyttinger, slettinger og
enkelte nye læringsmål
 Høring Liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek
 Høring – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,
behandling og oppfølging av hjernesvulster
 Høring - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-ogfaglandsrad/Fagstyrets-horinger/
-

II

E-helse: oversikt over Legeforeningens representasjon i styrer, råd og utvalg inkl.
engasjement i Helseplattformen
Nye kriterier for kvalitetspris i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
WMA - orienteringer

Beslutningsmøte

Sak 136/20
Oppfølging av erfaringskonferansen om covid-19: Status covid-19
1.01- SAK2020006873
Legeforeningen avholdt en heldags erfaringskonferanse om covid-19 den 16. oktober,
og har i etterkant av konferansen oversendt en kort rapport til koronakommisjonen for
å videreformidle noen av de viktigste erfaringene fra Legeforeningens medlemmer og
Legeforeningens arbeid med pandemien. Sentralstyret hadde tidligere besluttet at det
også skal utarbeides en mer utfyllende rapport. Sekretariatet orienterte om planene for
denne mer helhetlige rapporten.
Vedtak
Sekretariatet tilrettelegger for det videre arbeidet med Legeforeningens
erfaringsrapport, i tråd med saksfremlegget og sentralstyrets tilbakemeldinger i møtet.
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Det delegeres til president og visepresident å ta stilling til endelig disposisjon og
fremdriftsplan.
Sak 137/20
Medbestemmelsesbarometeret 2021
2.01-SAK2019013373
Sentralstyret vedtok i februar 2020 at Legeforeningen skulle delta i
Medbestemmelsesbarometeret for 2020 og at man skulle foreta en vurdering av
kost/nytteverdi før sentralstyret besluttet eventuell deltakelse for 2021.
Vedtak
Sentralstyret bevilger inntil kr 250.000 for deltakelse i Medbestemmelsesbarometeret
2021. Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 138/20

Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av
timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin
2.02- SAK202000095
Helse og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring "Forslag til endringer i forskrift
8.desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og
tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under
spesialisering i allmennmedisin". Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar
basert på innspill fra foreningsledd.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes, og oversendes Helse – og omsorgsdepartementet.
Sak 139/20

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal
avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester
2.03- SAK202000089
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om krav om at
kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle
tjenester. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på innspill fra
interne høringsinstanser.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes, og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 140/20

Landsstyresak - Endring av vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for privat
legepraksis
2.04-SAK2020006639
Sekretariatet la fram forslag til endringer i vedtekter for Den norske legeforenings
lånefond for privat legepraksis.
Vedtak
Forslaget til vedtektsendring oversendes til landsstyret.
Sak 141/20
Revisjon av Etiske regler for leger
2.05-SAK202000090
Rådet for legeetikk foreslo en rekke endringer i Etiske regler for leger. Sentralstyret
hadde innspill til forslagene som de sendte til rådet for ny vurdering. Sentralstyret
hadde enkelte spørsmål knyttet til forslagene. Rådets leder og sekretær deltok i møtet
og ville bringe disse synspunktene tilbake til rådet for nye vurderinger.
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Vedtak
Sentralstyret ber sekretariatet følge opp videre prosess med Rådet for legeetikk, med
sikte på et revidert forslag til endringer i Etiske regler for leger etter drøfting av
sentralstyrets synspunkter.
Sak 142/20
Oppnevning av medlemmer til Rettshjelpsutvalget for perioden 2021-2024 2.06SAK2020005839
I henhold til vedtektene i Rettshjelpsordningen har de syv yrkesforeningene, samt Nmf,
én representant hver i Rettshjelpsutvalget. Medlemmene oppnevnes for fire år, og
utskifting skjer med halve utvalget hvert annet år. Sentralstyret oppnevnte nye
medlemmer for Ylf, LSA, LVS og Nmf for perioden 1.1.21 – 31.12.24.
Vedtak
Som medlem av Legeforeningens rettshjelpsutvalg for perioden 1.1.21– 31.12.24
oppnevnes:
Fredrik Svenskerud, Ylf
Anne Helen Hansen, LSA
Anna Midelfart, LVS
Ådne Ringvoll, Nmf
Tidligere oppnevnt til utvalget for en periode som utløper 31.12.2022 er:
Åge Henning Andersen, Af (leder)
Merete Drevvatne Bugge, Namf
Torunn Forbord, PSL
Ulla Dorte Mathisen, Of
Sak 143/20

Videre samarbeid med den malawiske legeforening (SMD) - andre 3.01kontraktsår
SAK2019012002
Society of Medical Doctors (SMD) hadde blitt enige med myndighetene om at det skulle
dannes et «college» som skulle ligge under SMD. Malawi College of Physicians and
Surgeons (CPSM) ble etablert. Det er en uavhengig institusjon som vil arbeide med å
utvikle nasjonale standarder til spesialistutdanningene og krav til
utdanningsinstitusjonene. Sentralstyret vedtok i januar 2019 å videreføre samarbeidet
med et nytt treårs prosjekt med formål å utvikle spesialistutdanning for leger i Malawi.
Det forelå søknad fra CPSM om bevilgning for andre kontraktsår.
Vedtak
Sentralstyret bevilger 430 000 kroner til videreføring av samarbeidet med Society of
Medical Doctors of Malawi for å videreutvikle College of Physicians and Surgeons
Malawi og videreutvikle spesialistutdanningen i Malawi. Inntil kr 50 000 skal dekke
reiseutgifter for to sekretariatansatte. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 144/20
Statusrapport økonomi per september 2020
4.01-SAK2020002458
Legeforeningens regnskap per september 2020 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per september 2020 tas til etterretning.
Sak 145/20
Reisepolicy og retningslinjer for reiser – revidering november 2020
4.02-SAK2020004634
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Saken utsettes.
Sak 146/20
Landsstyresak – Budsjett 2021
4.03-SAK2020006920
Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens budsjett for 2021 ble
lagt frem og drøftet.
Vedtak
Forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2021 legges frem for
landsstyret. Presidenten gis fullmakt til å sluttføre saksfremlegget.
Sak 147/20

Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret for perioden
1.1.2022 – 31.12.2025
4.06-SAK2020006879
I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige styremedlemmer med
varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år om gangen. Landsstyret i Den norske
legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv
et varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg. Styrets leder,
Hans Kristian Bakke (Af), og medlem Anne Mathilde Hanstad (Af) står på valg.
Sentralstyret er valgkomite for landsstyret.
Sekretariatet la frem forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan forberede
saken, før sentralstyret foretar sin innstilling og saken kan oversendes landsstyret.
Arbeidsgruppen tilskriver foreningsleddene med anmodning om å fremme forslag på
kandidater. Nåværende medlemmer av styret som er på valg, forespørres om de ønsker
å være kandidat til vervene. Arbeidsgruppen vil få sekretariatsbistand.
Vedtak
Sentralstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to medlemmer
fra Af, hvorav en allmennlege i spesialisering samt et medlem fra sentralstyret som kan
forberede saken for sentralstyret. Sekretariatet vil kontakte de berørte
yrkesforeningene og be dem oppnevne en kandidat til arbeidsgruppen. Sentralstyret
utpekte Frøydis Olafsen som medlem av arbeidsgruppen.
Det må innhentes forslag fra yrkesforeningene på kandidater til valgene til SOP ved
landsstyremøtet 2021, samt avklares hvorvidt nåværende medlemmer av SOPs styre
som er på valg, ønsker å være kandidat til vervene for en ny periode. Fristen for å
fremsette forslag settes til 1.3.2021.
Arbeidsgruppen utarbeider forslag til kandidater som fremlegges for sentralstyret på
møte 29.4.2021.
Sak 148//20 Innføring av Office 365 til tillitsvalgte
4.07-SAK2020006945
Sekretariatet la fram forslag på implementering av Office 365 til tillitsvalgte i
organisasjonen.
Vedtak
Sekretariatet jobber videre med modell for implementering av Office 365 i tråd med
diskusjonen i møtet.
Sak 149/20
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Landsstyresak – Godkjenning av innkalling

5.01-SAK2020004080
Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har
skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.
Vedtak
Innkallingen til landsstyremøte 30.11-1.12 godkjennes.
Sak 150/20
Landsstyresak - Godkjenning av sakliste
5.02-SAK2020004080
Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den
forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet.
Sekretariatet la fram forslag til sakliste for landsstyremøte del 2 og innstilling overfor
landsstyret.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10

Godkjenning av innkallingen
Valg av dirigenter
Forretningsorden
Godkjenning av saklisten
Valg av redaksjonskomite
Aktuelle saker: Helse og trygghet først
Lovendringsforslag – Vilkår for godkjenning av spesialforeninger
Lovendringsforslag – LIS-representasjon i faglandsrådet
Vedtektsendring – Lånefondet
Budsjett for Den norske legeforening 2021

Marit Hermansen
Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Nils Kristian Klev
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Ole Johan Bakke

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen

