Den norske legeforening
Sekretariatet
SAK2020000027

Fullført og godkjent den 24.9. 2020
Referat
fra
sentralstyrets møte 17.9.2020, Oslo
(enkelte fra sekretariatet deltok via Teams)

Til stede fra
sentralstyret:

Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Kristin
Kornelia Utne, Clara Bratholm, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke

via Teams

Geir Arne Sunde

forfall

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, Cecilie Bjørnstad,
Stein Runar Østigaard, Elisabeth Jacobsen, Are Brean, Kari Schrøder Hansen,
Gisle Bruknapp, Gjøril Bergvad, Anders Sonderup, Espen Slettmyr, Ingvild Bjørgo
Berg, Jan Emil Kristoffersen, Kristoffer Gjelseth Dalbak
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: Legeforeningens arbeidsprogram – prioriterte saker dette året
Notat 4: Hvorfor være medlem i Legeforeningen?
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Notat 5: Soria Moria Kurs og konferansehotell
Notat 6: Revisjon av samhandlingsavtalene med industrien – gjennomgang av
innkomne høringssvar
Notat 7: Politisk regnskap – hva har vi fått til?
Notat 8: Erfaringskonferanse Covid 19 forberedelse og oppfølging, herunder
erfaringsrapport
Notat 9: Status Legejobber-prosjektet
Notat 10: Forhandlingsbildet september 2020
Notat 11: Akademikernes rådsmøte – vedtektsendring
Notat 12: Prinsipper og forutsetninger for rammebudsjett 2021
Rapportering og kommentarer
• Generalsekretær Geir Riise er nyvalgt leder av styret i Kreftforeningen
• Møte med ny generalsekretær i Kreftforeningen
• Møte med Helsetilsynet
• Evaluering av LIS1
• Arbeidsmøte Ylf
• Fellesmøte mellom Ylf og Of
• Medlemsmøte Ylf på UNN
• Arbeid med Covid -19
• Møte med Helsedirektoratets arbeidsgruppe om utskrivelse (Ståle Sagabråten
og Geir Arne Sunde er representanter fra Legeforeningen)
• Oppstartsmøte ISF i avtalepraksis
• Stiftelsen Norske lægers begravelseskasse fra 1950-årene avvikles.
Medlemmene får utbetalt sin stønad fra begravelseskassen. Den øvrige
kapitalen i stiftelsen skal gå til formålet med stiftelsen, dvs SOP/Legeforeningen.
• Sikker back-up for Legeforeningens IT-systemer (Disaster recovery)
• Med Hum – Medisinstudentenes humanitæraksjon - bevilgning fra sentralstyret
kr 35 000
• To saker I lagmannsretten - Helikoptersaken – og legelisten
• Stor møteaktivitet i digitale møter i Legeforeningen: 2500 deltakere og 3700
møtetimer siden mars

Orienteringssaker:

-

Ombygging og oppussing av Legenes hus
Høringer fagstyret: https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-ogutvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/

II

Beslutningsmøte

Sak 108/20

Fastlegebarometeret – forslag til oppstart av pilot

1.01- SAK2020005298

Saken utsettes.
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Sak 109/20

Utarbeidelse av arbeidsprogram for 2021-2023 – nedsettelse av arbeidsgruppe

1.02-SAK2020005621

Landsstyret vedtok i 2019 i Kristiansand nytt Prinsipprogram for 2019-23 og
Arbeidsprogram for 2019-21. Det innebærer at landsstyret i Stavanger i 2021 skal
behandle forslag til nytt arbeidsprogram, mens prinsipprogrammet gjelder for to år til.
Det har vært en målsetting for arbeidet med de senere arbeidsprogrammene at det skal
bli mer konkret enn tidligere programmer, og med budskap som i større grad kan
evalueres for grad av gjennomslag/gjennomføring underveis.

Vedtak:
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av lederne for yrkesforeningene Af,
Of, og Ylf, samt lederen av fagstyret. Gruppen får støtte fra sekretariatet.
Arbeidsgruppen utarbeider forslag til nytt arbeidsprogram senest til sentralstyrets møte
i januar 2021. Mandat for arbeidet er et realistisk arbeidsprogram, med så konkrete mål
som mulig. Nytt forslag sammen med beskrivelse av prosess sendes på høring etter
sentralstyrets gjennomgang i januar.
Sak 110/20

Satsingsområdet "Alle trenger fastlegen" - status og forslag til plan for arbeidet etter
handlingsplanen

2.01 -SAK2019014463

Sekretariatet la fram en rapport om status i arbeidet med sentralstyrets satsingsområde
"Alle trenger fastlegen" for perioden 2020 – 2021, og forslag til hva og hvordan
Legeforeningen bør arbeide med fastlegeordningen i resten av sentralstyreperioden.
Sekretariatet la også frem et forslag til revidert mandat for prosjektet.

Vedtak
Sentralstyret ga sin tilslutning til sekretariatets forslag til plan for videre arbeid med
satsingsområdet, og vedtok forslaget til revidert mandat for prosjektet. Sekretariatet vil
komme tilbake til sentralstyret med en oversikt over økonomisk status i prosjektet.
Sak 111/20

Høringsbrev - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger

2.02-SAK202000077

NOKUT hadde på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sendt på høring forslag til
endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger. Et
nøkkelpunkt i forslaget var knyttet til mulighetene for unntak fra kravet om
utdanningsfaglige kompetansekrav/undervisningskompetanse. Saken har vært på høring
hos relevante foreningsledd og sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar
basert på innspill fra disse.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes til NOKUT.

Sak 112/20

Høring – Forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker
om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven

2.03-SAK2020000082

Arbeids – og sosialdepartementet hadde, via Akademikerne, sendt på høring et forslag
om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av om brudd på gjengjeldelsesforbudet
ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Formålet var å styrke vernet av varslere i norsk
arbeidsliv.
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Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 113/20

Fastlegeordningen - utredningsarbeid

2.04 -SAK2019014463

Bakgrunn for saken var den fremlagte Handlingsplanen for fastlegeordningen og de
erfaringer man hadde gjort seg i dette arbeidet. Flere forhold av grunnleggende
betydning for avtalesamarbeidet var tatt opp i trepartssamarbeidet som ikke ble fulgt
opp videre. Sekretariatet foreslo å opprette en arbeidsgruppe i sekretariatet som skulle
utrede årsakene til at avtalesamarbeidet i fastlegeordningen ikke har fungert
tilfredsstillende, herunder hvilke årsaksfaktorer som ligger i selve organiseringen,
finansieringen og reguleringen av ordningen. Arbeidet skulle være en del av
sentralstyrets satsingsområde Alle trenger fastlegen og danne grunnlag for eventuell
videre oppfølgning.

Vedtak

Sentralstyret ga sin tilslutning til sekretariatets forslag. Sekretariatet bes om å se på
overføringsverdien av dette arbeidet til andre forhandlingsområder.
Sak 114/20

Høring – Rapport om statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og
forskningskonsern

2.05 -SAK202000078

Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring Rapport om statlig tildeling av
grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern. Rapporten hadde vært på
intern høring i Legeforeningen,
og sekretariatet hadde utformet et forslag til høringssvar basert på interne høringssvar.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet.
Sak 115/20

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak

3.01-SAK202000069

Helsedirektoratet hadde invitert til høring om Nasjonal faglig retningslinje for
kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet.
Sak 116/20

Opprettelse og mandat for nytt forskningsutvalg

3.02-SAK 2020004009

Saken utsettes.

Sak 117/20

Høring – endring av apotekloven § 6-6

3.03-SAK202000068

Legeforeningen hadde mottatt forslag til utvidelse av ordningen med
legemiddelbytte i apotek til også å omfatte biotilsvarende legemidler. HOD
ønsker at bytteordningen kan forvaltes videre i takt med medisinsk og
regulatorisk utvikling, slik at potensialet for konkurranse og reduksjon av statlige
utgifter kan utnyttes best mulig. Det kom inn uttalelse fra ett foreningsledd.
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Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 118/20

Statusrapport Legeforeningens økonomi per juli 2020

4.01-SAK2020002458

Legeforeningens regnskap per juli 2020 ble presentert.

Vedtak
Regnskapet per juli 2020 tas til etterretning.
Sak 119/20

Landsstyremøte del 2 – Valg av dirigenter

5.01-SAK2019013460

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
Sekretariatet la frem forslag til valg av dirigenter på landsstyremøte 30.11-1.12.
2020.
Vedtak

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian
Fosså velges som dirigenter på landsstyremøte del 2, 30.11-1.12. 2020 forutsatt at de
takker ja.
Sak 120/20

Landsstyremøte del 2 – Forretningsorden

5.02-SAK2019013454

Sentralstyret hadde tidligere vedtatt at landsstyremøte del to gjennomføres 30.11.-1.12.
2020 på Lillestrøm. Det legges opp til at delegater som ikke har anledning til å møte
fysisk, kan delta digitalt. Sekretariatet la fram forslag til justeringer i forretningsorden.
Vedtak
Forretningsorden for landsstyremøte 30.11-1.12.2020 godkjennes.

Marit Hermansen
Anne Karin Rime

Kristin Kornelia Utne

Nils Kristian Klev
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Geir Arne Sunde

Clara Bratholm

Marit Karlsen

Ole Johan Bakke

Frøydis Olafsen

