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Politikk og strategimøte
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting
Notat 3: Samhandling med industrien – spørsmål om revisjon av samarbeidsavtaler
Notat 4: Legeforeningens arbeid med innspill til regjeringens handlingsplan for
allmennlegetjenesten - status og oversendelse av rapport fra Menon Economics om
samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak

Notat 5: LIS-portalen
Notat 6: NOU 2019:24 – Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
Orienteringssaker:
Saker vedtatt i CPME i 2019
Innspill fra Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet til Meld.St. 9 (2019-2020) Kvalitet og
pasientsikkerhet 2018

Rapportering og kommentarer
▪ "Hurtigruteseminaret" 21.-23. september, Alta
▪ Anbudsprosess – spesialistutdanning - sakkyndighetsvurderinger godkjenning av
spesialister
▪ Fremtidens arbeidsliv (Fougner-utvalget). Orientering om prosess

II

Beslutningsmøte

Sak 1/20
Arbeidsgruppe for lokalforeningene - utkast rapport
1.01-SAK2019014526
Sentralstyret besluttet i desember 2018 å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede
en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse. Dette som en del av
regionreformen som ble implementert 1.1. 2020. Arbeidsgruppen skulle ledes av
daværende sentralstyremedlem Jon Helle. Sentralstyret mottok videre i januar 2019
forslag til landsstyresak fra Sør-Trøndelag legeforening. Forslaget pekte på et behov for
å profesjonalisere arbeidet i lokalforeningene grunnet variasjon i aktivitet og økonomi i
dag. Forslaget pekte videre på behov for å gjennomgå bistand fra sekretariatet
(økonomiske støttetjenester, helsepolitisk bistand m.m.). Sentralstyret besluttet at
forslaget fra Sør-Trøndelag legeforening skulle fases inn i den nylig etablerte
arbeidsgruppens mandat. Arbeidsgruppen med utgangspunkt i mandatet utarbeidet en
rapport med anbefalinger og tiltak som ble presentert for sentralstyret. Alle
anbefalinger og tiltak må gjøres innenfor eksisterende økonomiske rammer for
lokalforeningene.
Vedtak:
Som ledd i Legeforeningens tilpasning til regionreformen og videreutvikling av
lokalforeningene sendes arbeidsgruppens rapport på intern høring.
Sak 2/20
Landsstyremøtet 2020 – tema helsepolitisk debatt og Sak 9 aktuelle saker
1.02-SAK201900479
Sentralstyret hadde sendt på høring forslag til tema for den helsepolitiske debatten og
aktuelle saker til landsstyremøtet 2020. Temaet som var foreslått til den helsepolitiske
debatten var "Fastlegeordningen – nå eller aldri". Temaet er høyaktuelt, og ved
påsketider kommer helseministerens handlingsplan for fastlegeordningen. Temaene for
aktuelle saker var 9.1. Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter og 9.2.
Arbeidsmiljø og ytringsfrihet i sykehus. Tilbakemeldingene i høringen fra
foreningsleddene viste en overordne tilslutning til temaene, samtidig som det også kom
inn flere alternative/supplerende forslag knyttet til eldremedisin, legemidler,
finansiering, akuttkirurgi og jobbgliding.
Vedtak

2

Temaet for den helsepolitiske debatten blir "Fastlegeordningen – nå eller aldri".
Sentralstyret ønsket tre tema under Sak 9 Aktuelle saker. Sak 9.1. blir Legeforeningens
arbeid med menneskerettigheter. Sekretariatet legger på neste sentralstyremøte frem
forslag til mulig innretning på og innledere til de sakene som konkurrerer om å bli Sak
9.2. og Sak 9.3.
Sak 3/20
Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften
2.01-HSAK201900481
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forslag til ny e-helselov og endringer i
forskrift om IKT-standarder på høring. I forslag til ny e-helselov var det foreslått
endringer for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder
tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring. Det var i liten utstrekning
vurdert om forslagene er egnet til å oppnå formålet. Endringene som var foreslått i
gjeldende forskrift om IKT-standarder omfattet forskriftens navn, formålsbestemmelse,
utvidelse av hjemmelsgrunnlag til også å omfatte helseregisterloven, flere obligatoriske
standarder mv. Krav om innføring av tjenestebasert adressering og nye tekniske
meldingsstandarder var ikke tilstrekkelig konsekvensutredet. Som en konsekvens av at
de etablerte nasjonale e-helseløsningene overføres til Norsk Helsenett SF fra 1. januar
2020, foreslo departementet at dataansvaret bestemt i forskrift overføres til Norsk
Helsenett SF.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 4/20
Endring av vedtektene for pensjonsordningen for sykehusleger i KLP
2.02-SAK2019014424
Det ble inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjonsløsning i mars 2018 mellom
partene i offentlig sektor. Denne implementeres fra 01.01.2020. Det var behov for å
endre vedtektene i pensjonsordningen for sykehusleger i KLP for at denne skulle være
tilpasset det nye regelverket for offentlig tjenestepensjonsordning. Videre så både KLP,
Legeforeningen og Spekter behov for en redaksjonell opprydding. Etter felles prosess
med KLP, Spekter og Legeforeningen forelå forslag til nye vedtekter.
Vedtak
Forslag til nye vedtekter for pensjonsordningen for sykehusleger i KLP godkjennes.
Sak 5/20

Retningslinjer for håndtering av varsler om trakassering begått av tillitsvalgte i
Legeforeningen
2.03 -SAK2019011498
Sentralstyret ble forelagt utkast til Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen –
varsling om trakassering. Retningslinjene var utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt
av sentralstyret. Bakgrunnen var en økt bevissthet etter #metoo om betydningen av at
denne typen saker behandles på en god måte i interesseorganisasjoner. Det må gjøres
et aktivt informasjonsarbeid for å gjøre retningslinjene kjent.
Vedtak
Forslag til Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering,
godkjennes.
Sak 6/20
Endringer i Legeforeningens lover vedrørende spesialforeninger
2.04-SAK2019015882

3

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 ble sendt på
høring i organisasjonen med tanke på landsstyrebehandling i 2020.
Vedtak
Forslaget til lovendring sendes på høring i alle foreningsledd med tanke på
landsstyrebehandling i 2020. Høringsutkast bearbeides i tråd med diskusjonen i møtet,
og godkjennes av presidenten før utsendelse.
Sak 7/20

Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til
forskrift om direkte oppgjør m.m.
SAK 2.05-SAK201900488
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt forslag til endringer i folketrygdloven
på høring. Forslagene ble sendt på høring i organisasjonen og sekretariatet hadde
utarbeidet utkast til høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 8/20
Tillitsvalgtsatsingen – prosjektets mandat, roller og ansvar
2.06-SAK2020000075
Etter sentralstyremøtet i november hadde sekretariatet arbeidet videre med
tillitsvalgtsatsingen. Sekretariatet presenterte forslag til prosjektmandat og orienterte
sentralstyret om hvordan prosjektet er organisert.
Vedtak
Mandat for sentralstyrets tillitsvalgtsatsing:
Prosjektet skal ytterligere styrke og profesjonalisere Legeforeningens tillitsvalgtarbeid
gjennom rekruttering, opplæring, bistand, organisering og synliggjøring. Prosjektet
skal:
• bidra til å sikre tillitsvalgte på alle posisjoner der det tas beslutninger,
gjennom målrettet rekruttering og opplæring
• videreutvikle ulike typer støttesystemer og tilrettelegging for tillitsvalgtes
arbeid
• i enda større grad enn i dag synliggjøre viktigheten av at Legeforeningen har
tillitsvalgte på alle nivåer der det tas beslutninger
• kommunisere tydeligere hva rollen som tillitsvalgt innebærer
Sekretariatet følger opp satsingsområdet i tråd med fremlagte forslag til oppgave- og
ansvarsfordeling, og kommer tilbake til sentralstyret med ny sak om konkretisering av
rolle- og ansvarsfordeling.
Sak 9/20
Høring – nytt utvalg for menneskerettigheter
3.01-Sak2019013065
Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret i mai 2019 å opprette et
menneskerettighetsutvalg. Sentralstyret ble bedt om å oppnevne et interimsstyre på
seks medlemmer for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020 etter innspill fra
organisasjonsleddene. Utvalget rapporterer til sentralstyret. Styret skulle konstituere
seg selv. I samråd med sentralstyret skulle utvalget fremme en sak til førstkommende
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ordinære landsstyre om den videre innretningen av utvalget, herunder mandat,
funksjon, valgregler og budsjett.
Sentralstyret behandlet saken i august. Interimsutvalget utarbeider mandat, funksjon,
valgregler og budsjett for et permanent utvalg som legges fram for sentralstyret 2020.
Utvalget konstituerer seg selv.
Interimsstyret har hatt to fysiske møter og ett videomøte og overleverte sin rapport til
sentralstyret i desember.
Vedtak
Forslag om organisering av utvalg for menneskerettigheter i Legeforeningen sendes på
høring til foreningsleddene. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringsbrevet.
Sak 10/20
Invitasjon til sentralstyret – deltakelse på konferansen HiMSS 20
3.02-SAK2019014795
Sentralstyret ble invitert til å sende inntil 3 medlemmer sammen med en gruppe leger
som har fått reisestipend av kvalitetsfondet til e-helsekonferansen HIMSS 20 i Orlando
mars 2020.
Vedtak
Marit Karlsen, Anne-Karin Rime og Kristin Kornelia Utne får mulighet til å delta på HiMSS
20. Kroner 108 000 bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 11/20

Oppnevning av nytt IT-utvalg 2020-2021 samt oppnevning av representanter til
nasjonale e-helseråd/utvalg
3.03-SAK2019015563
Det ble lagt frem forslag til nytt IT-utvalg for perioden 2020-21 samt representanter i
NUFA, prosjektstyre Akson, referansegruppen i Helsedataprogrammet og utvalg for
internasjonale standarder.
Vedtak
Sentralstyret oppnevner nytt IT-utvalg med funksjonsperiode 1.1.2020-31.12.2021:
Peter Christersson (ny)
Erle Refsum (ny)
Torgeir Hoff Skavøy (ny)
Pål Brekke (reoppnevnt)
Erik Dyb Liaaen (reoppnevnt)
Håvard Ulsaker (ny)
Anders Dyborg Nilsen
Anne-Karin Rime
Ivar Halvorsen
Egil Johannesen
Inger Lyngstad
Kjartan Olafsson
Petter Hurlen
Susanne Prøsch
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Allmennlegeforeningen
Leger i vitenskapelige stillinger
Norsk forening for allmennmedisin
Norsk overlegeforening
Praktiserende spesialisters landsforening
Norsk medisinstudentforening (ny)
Yngre legers forening
Sentralstyret
Nasjonalt e-helsestyre (NEHS)
NUIT (strategi og porteføljestyring for
nasjonale IKT-tiltak)
EPJ-løftet
Produktstyret Helsenorge.no
Norm for informasjonssikkerhet og
personvern i helse- og omsorgstjenesten
NFAs referansegruppe for EPJ

Følgende representanter i følgende nasjonale e-helseråd/utvalg oppnevnes:
Pål Brekke
Torgeir Hoff Skavøy
Erle Refsum
Petter Hurlen

NUFA
Prosjektstyre Akson (Kjartan Olafsson fortsetter
som oppnevnt fastlegerepresentant.)
Referansegruppe for Helsedataprogrammet
Utvalg for internasjonale standarder (nytt utvalg
fra 2020)

Sak 12/20
Oppnevning av nye representanter i styret for Norsk legemiddelhåndbok
3.04-SAK2019014505
Sekretariatet hadde foreslått endringer i Legeforeningens representasjon i styret for
Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.
Vedtak
Spesialrådgiver Anita Lyngstadaas oppnevnes som Legeforeningens representant i styret
for Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok. Fagdirektør Kari Jussie
Lønning trer inn som nytt varamedlem.
Sak 13/20
Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2019
4.01-SAK2019010867
Legeforeningens regnskap per november 2019 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per november 2019 tas til etterretning.
Sak 14/20
Landsstyresak – Suppleringsvalg Rådet for legeetikk 2020-2021 - vara
5.01-SAK2019014820
Funksjonsperioden for det landsstyrevalgte Rådet for legeetikk utløper 31.12. 2021. I
august fratrådte et medlem Rådet for legeetikk. Første vara, Jan-Henrik Opsahl, fikk fast
plass i Rådet og Elisabeth Swensen ble første vara. Det er behov for nytt varamedlem.
Det fremgår av reglementet at sentralstyret skal fremlegge forslag til landsstyremøtet
om sammensetning av Rådet. Valgkomiteen har ikke i sitt reglement noen oppgaver i
denne forbindelse. Sekretariatet fremla 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.
Vedtak
Avdelinger og spesialforeninger tilskrives med anmodning om å fremme forslag
på kandidater til varamedlem til Rådet for legeetikk som skal velges ved
landsstyremøtet 2020. Fristen for å fremsette forslag settes til 1.3. 2020. Det
settes ned en arbeidsgruppe bestående av Anne-Karin Rime,
Overlegeforeningen, og Kristin Kornelia Utne, Yngre legers forening fra
sentralstyret og generalsekretær Geir Riise som forbereder sak for sentralstyret
til aprilmøtet.
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