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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
SAK2020000030       
 Fullført og godkjent den 12.12.2020 
  

 
Referat 

 
fra 

 
sentralstyrets møte 4.12.2020 

 
      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, Clara 
Bratholm 

  
 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,  Kari Schrøder Hansen, Ida Øygard Haavardsholm,  Stine Kathrine 
Tønsaker, Øydis Rinde Jarandsen, Ingvild Bjørgo Berg, Kristoffer Gjelseth Dalbak, 
Gjøril Bergva, Kjell Walqvist, Gisle Bruknapp, Linda Markham, Gorm Hoel, Anne 
Ringnes, Eirik Nikolai Arnesen, Jan Emil Kristoffersen, Tor Martin Nilsen, Aadel 
Heilemann, Anders Sonderup, Cecilie Bjørnstad Engblad, Tarald Henriksen, 
Marte Baumann 

 
Referent: Anne Torill Nordli  
 
 

LEFO v/ Instituttleder Erlend Hem møtte sentralstyret. 
Nmf v/ leder Håvard Ulsaker og påtroppende leder Maja Mikkelsen møtte sentralstyret. 
 
Ole Johan Bakke fratrådte under behandling av sak 157/20   

 
 

I  Politikk og strategimøte 
 
Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 3: Fritt behandlingsvalg – En bakgrunn 
Notat 4: Akson - muligheter og utfordringer 
Notat 5. Foran stortingsvalgkampen: Privat versus offentlig helsetjeneste 
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Notat 6: Sysselsettingsutvalget – status og videre prosess 
Notat 7: En bærekraftig økonomi for hovedforeningen og styrking av    

 tillitsvalgtarbeidet 
Notat 8: Styrking av Legenes hus som merkevare og utvikling av tjenestetilbudet - 
arrangementsstøtte og debattarena i Legenes hus 

 
Rapportering og kommentarer 
- Vaksine Covid 19 
- Medlem 2020 – kvalitet i medlemsregisteret 
- Arbeid i sekretariatet under korona-pandemien  
- CPME – etablering av arbeidsgruppe vaksinasjon 
- Intern revisjon og rettighetsvurdering  i avtalepraksis 
- ISF i avtalepraksis 
- Forhandlinger Spekter og Virke 
- Digitale julekort – kr 25 000 til Leger uten grenser og 25 000 til Kirkens Bymisjon 

 
 
  Orienteringssaker: 

- Høringer fagstyret: 
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-
faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 

 
 

 
II  Beslutningsmøte 
 
 

 
Sak 151/20 Landsstyremøtet 2021 – Forslag til arbeidsprogram 
1.01-SAK2020007301 

Sentralstyret nedsatte i oktober 2020 en arbeidsgruppe bestående av lederne for Of, Af, 
Ylf og Fagstyret med sekretariatstøtte for å utforme et forslag til arbeidsprogram for 
perioden 2021-2023. Arbeidsgruppen har hatt to møter.  

  Vedtak 

 Utkast til nytt arbeidsprogrammet justeres i tråd med tilbakemeldingene i   
 sentralstyremøtet og sendes på høring til foreningsleddene.    

 
Sak 152/20 Landsstyremøtet 2021; Forslag til tema for Helsepolitisk debatt og aktuelle saker 
1.02-SAK2020007252   

Landsstyremøtet i 2021 skal etter planen avholdes 1.-3. juni  i Oslo-området. I den 
forbindelse løftet sekretariatet forslag til tema og rigg for Sak 7 Helsepolitisk debatt for 
sentralstyret. På det digitale landsstyremøtet 30.12 ble kampanjen Helse og trygghet 
først debattert. Sekretariatet foreslo at teamet også blir innretningen på den 
helsepolitiske debatten i juni, men denne gangen med inviterte sentrale helsepolitikere. 

 
 Vedtak 

Sentralstyret besluttet at tema for den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet i 
2021 blir "Helse og trygghet først". Helseministeren inviteres allerede nå til debatten. 
Forslag til aktuelle saker under pkt 9 sendes på høring i organisasjonen 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
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Sak 153/20  Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig 
intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister 
med tolkede genetiske varianter 

2.01-SAK202000091 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 
helsepersonelloven og  pasientjournalloven. Formålet er å gjøre det lettere å 
samarbeide og lære i helse- og omsorgstjenesten, slik at helsehjelpen som ytes får 
bedre kvalitet og pasientsikkerheten styrkes. Høringsnotatet hadde vært på intern 
høring og sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. 
 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og oversendes til 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 154/20 Høring om forslag til endringer i forvaltningsloven vedr. større adgang til  
 Informasjonsdeling 
2.02-SAK202000093 

 Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt forslag til endringer i 
forvaltningsloven vedrørende  større adgang til informasjonsdeling på høring. 
 

 Vedtak 
Vedlagte utkast til høringssvar oversendes Justis- og beredskapsdepartementet 

 
Sak 155/20 Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner 
2.03-SAK202000099 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til ny forskrift om 
legemiddelresepter og rekvisisjoner. 
 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

Sak 156/20 Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de  
 kommunale helse- og omsorgstjenestene 
2.05-SAK202000092 

 Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med 
forslag om en godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Legeforeningen hadde konkrete innspill til den foreslåtte 
endringen i tillegg til prinsipielle innvendinger mot tiltaket. 
 

 Vedtak 
Utkast til høringssvar justeres i tråd med innspill i møtet. Presidenten får fullmakt til å 
godkjenne endelig høringssvar før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 157/20 Godkjenning av vedtekter for Vestfold legeforening  
2.06-SAK2020007186   

Vestfold legeforening hadde på sitt årsmøte i 2019 vedtatt nye vedtekter. Disse ble 
godkjent av sentralstyret i henhold til Legeforeningens lover § 3-3 (3). 
 
Vedtak 
Vedtektene til Vestfold legeforening godkjennes. 

 
Sak 158/29 Godtgjøring - nemnd for overdragelse av spesialistpraksis  
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2.07-SAK2020002724   
Sentralstyret behandlet spørsmål om godtgjøring for medlemmene av nemnden for 
overdragelse av spesialistpraksis. 
 
Vedtak 
Leger som ikke er privatpraktiserende godtgjøres med 75 % av den til enhver tid 
gjeldende sats etter salærforskriften med tillegg av 15 %. 

 
Sak 159/20   Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar 
for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta 

2.08-SAK202000101 
 Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 
forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 
(poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Saken var på høring i organisasjonen og internt 
høringssvar lå til grunn for sekretariatets utkast.  
 
Vedtak 
Vedlagte utkast til høringssvar fra sekretariatet oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 

Sak160/20   Oppnevning av representanter til Akademikerne Næringsdrivende 
2.09 -SAK2020007355  

 Sentralstyret drøftet oppnevning av fast representant og vararepresentant til 
samarbeidsutvalget Akademikerne næringsdrivende. Allmennlegeforeningen og 
Praktiserende Spesialister Landsforening hadde foreslått henholdsvis fast representant 
og vara i forkant av møtet i sentralstyret, i tillegg til at sekretariatet hadde foreslått en 
kandidat. 

 
Vedtak 
Spesialrådgiver Espen Slettmyr (sekretariatet) oppnevnes som fast representant og 
Nils Kristian Klev (leder av Allmennlegeforeningen) oppnevnes som vararepresentant 
fra Legeforeningen til Akademikerne Næringsdrivende. 
 

Sak 161/20 Tildeling av midler fra Johan Selmer Kvanes legat 
3.01-SAK2020005322 

 Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har vært utlyst 
på Legeforeningen sine nettsider, samt er oversendt til fagmedisinske foreninger og 
yrkesforeninger. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av 
tildeling fra legatet. 

 
Vedtak 
Sentralstyret tildeler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av 
Sukkersyke til Kari Anne Sveen, kr 150 000 og Sindre Lee-Ødegård, kr 350 000  

 
Sak 162/20 Tildeling av midler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat  
3.02-SAK2020005323 

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt har vært 
utlyst på Legeforeningen sine nettsider, samt er oversendt til fagmedisinske foreninger 
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og yrkesforeninger. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av 
tildeling fra legatet. 
 
Vedtak 
Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt 
tildeler sentralstyret kroner 200.000,- til Rune Nielsen for prosjektet «Tarmbakterier og 
obstruktiv lungesykdom». 

 
Sak 163/20 Oppnevning av fondsutvalg til Fond for kvalitetsforbedring og  
  pasientsikkerhet for perioden 1.1.2021-31.12.2024 
3.03-SAK2020005459  

Oppnevningsperioden for alle i fondsutvalget for Fond for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet, unntatt en, utløper 31.12.2020. Legeforeningens sentralstyre ble bedt 
om å oppnevne leder, tre medlemmer og to varamedlemmer for påfølgende 
oppnevningsperiode 1.1.2021-31.12.2024.  

 Vedtak 
 Ole Strand, Allmennlegeforeningen/Norsk allmennmedisinsk forening, oppnevnes som 
 leder av fondsutvalget for Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og 
 pasientsikkerhet for perioden 1.1.2021-31.12.2024. 
 

Som medlemmer oppnevnes for perioden 1.1.2021-31.12.2024: 
Jon Helle, Overlegeforeningen 
Anne-Karin Rime, Overlegeforeningen 
Yngvild Hannestad, Praktiserende spesialisters forening 
 

Som varamedlemmer oppnevnes for perioden 1.1.2021-31.12.2024: 
Ellen Tveter Deilkås 
Martin Altreuter 

 
Sak 164/20 Høring – NIFU- rapport 2020:4 – Opptak til høyere utdanning 
3.31-SAK202000097 

Kunnskapsdepartementet (KD) hadde i september 2020 sendt høring om NIFU- rapport 
om opptak til høyere utdanning. Høringen var sendt ut bredt i organisasjonen. Det 
var mottatt fire høringssvar.  
 

 Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet.   

 
Sak165/20 Budsjett for Utdanningsfond I for år 2021 
3.32-SAK2019015188 

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2021. Budsjettet var gjort opp 
med et driftsunderskudd på kr. 7 377 944 (før evt. finansposter) og med en samlet 
kostnadsside på kr. 62 979 944.   

 
 Vedtak 

Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2021 vedtas i 
henhold til saksfremlegg med et negativt driftsresultat på kr. 7 377 944.   

 
Sak 166/20 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2020 
4.01-SAK2020002458 
  Legeforeningens regnskap per oktober 2020 ble presentert. 
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 Vedtak 
 Regnskapet per oktober 2020 tas til etterretning. 

 

Sak 167/20 Reisepolicy og retningslinjer for reiser - revidering november 2020 
4.02 -SAK2020004634 

Legeforeningens reisepolicy og retningslinjer for reiser ble utarbeidet da hovedreglene 
var fysiske møter, og det bare unntaksvis kunne arrangeres telefonmøter. Spørsmålet 
om en mer miljøvennlig reisepolicy samt økt kostnadsbevissthet knyttet til reise- og 
møteaktivitet har blitt reist. Sekretariatet la fram utkast til revidert reisepolicy og 
retningslinjer for reiser i regi av Legeforeningen, der det i større grad legges vekt på å 
kunne benytte digitale møter og redusere unødig reiseaktivitet. Revidert reisepolicy 
publiseres på Legeforeningens nettsider, samt kommuniseres ut til medlemmer i  råd og 
utvalg i forbindelse med planlegging av møter og reiser. 
 

Vedtak 
Utkast til revidert reisepolicy og retningslinjer for reiser godkjennes.  

 
Sak 168/20 Legeforeningens budsjett 2021 
4.03-SAK2020006920 
  Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2021. Budsjettet bygger på rammebudsjett  
  vedtatt i landsstyremøtet 2020 del II og er revidert på grunnlag av ny informasjon  
  som er relevant for budsjettsituasjonen i 2021. 
 

 Vedtak 
 Sentralstyret vedtok det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske   
 legeforening for 2021. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til å  
 foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor de  
 prioriteringer som følger av landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og    
 arbeidsprogrammet, samt av sentralstyrets ulike vedtak. 

 

169/20  Finansiering av utrulling av Office 365 for tillitsvalgte 
 4.04- SAK2020006945 

Sekretariatet la fram forslag på finansieringen av implementering av Office 365 til 
tillitsvalgte i organisasjonen. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med plan for 
implementering. 
 
Vedtak 
Sentralstyret bevilget kr 900 000  fra sentralstyrets disposisjonskonto for finansiering av 
første del av utrulling av Office 365 til tillitsvalgte. 

 
 

 
 
     Marit Hermansen 

 
 

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


	sentralstyrets møte 4.12.2020

