Sak 1
Godkjenning av innkallingen

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

28.04.2017

Sak 1 - Godkjenning av innkallingen
Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i
samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.
Tidspunkt og sted for landsstyremøtet har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden
ettersommeren 2016.
Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved e-post av 22.2.2017 med frist for
påmelding 16.3.2017.
Invitasjon til landsstyremøtet for øvrige medlemmer er publisert på www.legeforeningen.no
samt kunngjort i Tidsskriftet nr 4/2017.
Påminnelse til landsstyrerepresentantene ble sendt på epost 17.3.2017. Ytterligere oppfølging
vil skje gjennom direkte henvendelser per epost og telefon.
Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding.
Sentralstyret behandlet innkallingen i møte 6.4. 2017 og vedtok å innstille på at innkallingen
godkjennes.
Innstilling til vedtak:
Innkallingen til landsstyremøtet 30. mai – 1. juni 2017 godkjennes.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Sak 2
Valg av dirigenter

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

28.04.2017

Sak 2 - Valg av dirigenter
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
Sentralstyret behandlet saken i møte 16.2.2017 og vedtok å innstille overfor landsstyret på at
Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet
2017.
Innstilling til vedtak:
Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved
landsstyremøtet i 2017.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

Sak 3
Forretningsorden

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

28.04.2017

Sak 3 - Godkjenning av forretningsorden
I samsvar med lovenes § 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert
landsstyremøte skal vedtas en egen forretningsorden. Forslaget for 2017 er uendret i forhold
til den forretningsorden som ble vedtatt og anvendt i 2016 og 2015.
Sentralstyret behandlet saken i møte den 16.2.2017.
Innstilling til vedtak:
Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2017 godkjennes.

Forslag til forretningsorden vedlegges.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Vedlegg

Forretningsorden for landsstyremøtet 2017
1. Åpne møter
Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan
landsstyret bestemme at landsstyremøtet lukkes for media (lovene § 3-1-2, 4. ledd).
2. Åpning
Presidenten åpner møtet, vanligvis med en oversikt over Legeforeningens virksomhet (lovene
§ 3-1-2, 6. ledd).
3. Konstituering, godkjenning av innkalling
Generalsekretæren foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart.
Eventuelle endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles møteledelsen
og/eller behandles etter reglene om permisjon i § 4.
Presidenten avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å
godkjenne denne.
4. Permisjon
Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.
Sekretariatet kan innvilge søknader om fravær fra landsstyremøtet i forkant av møtet,
forutsatt at det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det
samme gjelder nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige
samarbeidsaktører, dersom slike møter ikke kan utsettes.
Ved fravær som kan forutses, må fravær under møtet eller ved tidligere møteavslutning søkes
avhjulpet ved melding av tidsbegrenset forfall og innkalling av vararepresentanter i god tid
før landsstyremøtet.
Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt
grunnlag i årsaker som ikke kunne forutses.
Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til dirigentene og behandles av
landsstyret dirigentene og generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger.
Landsstyret skal informeres om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden.
Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2. - 4. ledd, bør avslås.
5. Dirigenter
Presidenten leder valg av dirigenter til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6. ledd, jf 7. ledd nr. 1 og
§ 3-1-2, 1. ledd). Dirigentene overtar møteledelsen.
6. Forretningsorden
Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd)
etter innstilling fra sentralstyret.
7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt
Landsstyrets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende
landsstyrerepresentanter har stemmeplikt ved voteringer.
Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er representanter i landsstyret har
tale- og forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom
forslaget støttes av minst ett av landsstyrets representanter.
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Sentralstyret har ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner bakover i tid,
herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 6, 2. setning).
8. Tellekomité
Landsstyret velger tellekomité etter innstilling fra sentralstyret for nødvendig opptelling av
avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.
Tellekomiteen trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg
gjennomføre.
9. Sakliste
Dirigenten avklarer om det er saker utover de saker sentralstyret har foreslått, som landsstyret
ønsker å sette på sakslisten, og ber om godkjenning av denne. Landsstyret vedtar så
saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.
10. Redaksjonskomité
Landsstyret velger redaksjonskomité etter innstilling fra valgkomitéen (lovene § 3-1-2, 7.
ledd, nr. 2). Komiteen består av leder og 2 medlemmer.
Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret.
Redaksjonskomitéen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli
vedtatt i landsstyret. I dette arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag, samt innspill fra
talerstolen.
Landsstyret vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med; jf for øvrig
Legeforeningens lover § 3-1-2, 7. ledd, nr 3:
”Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets
medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet,
og/eller orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret.”
Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.
Dersom redaksjonskomitéen foreslår vedtak som avviker fra sentralstyrets innstilling til
vedtak i saken, skal sentralstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde
innstillingen til vedtak.
Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.
11. Taletid
Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den
enkelte kan fremføre til samme sak.
12. Replikk
Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for
replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til
replikkordskifte.
13. Forslag
Forslag skal fremsettes fra talerstolen.
Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet tidligst
mulig i debatten
Forslag til vedtak skal leveres skriftlig på forslagsark til sekretariatet før forslaget fremlegges
fra talerstolen, eller elektronisk dersom dette lar seg gjennomføre. Forslag til vedtak skal
være undertegnet av forslagsstilleren og påført dennes registreringsnummer.
Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.
Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.
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14. Strek
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.
Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek
er satt, med mindre et annet medlem av landsstyret krever votering over forslaget.
Når strek er satt, refereres talelisten.
Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek
oppheves.
15. Votering
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en av landsstyrets
representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen, og/eller
orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 3).
Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp
til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede (lovene
§ 3-1-2, 1. ledd, siste punktum).
Representant i landsstyret må ikke ved løfte til avdeling eller ved pålegg fra noen av disse
være bundet i sin stillingtagen til de saker som skal behandles (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 5.).
Votering skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk
gjennomførbart. Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om
hemmelig votering.
Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres
over alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.
16. Flertall
Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke nødvendigvis
50 % av stemmene) med unntak av:
a) i saker angående lovendringsforslag hvor det kreves kvalifisert flertall med 2/3 av
stemmene blant de stemmeberettigede (lovene § 5-1, 2. ledd)
b) til valg av president og visepresident hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av
stemmene) blant de stemmeberettigede (lovene § 3-2-1, 2. ledd).
c) i saker angående eksklusjon (lovene § 2-6 fjerde ledd) hvor det kreves kvalifisert flertall
med ¾ av stemmene blant de stemmeberettigete.
17. Valg
Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart.
Valg skjer ved hemmelig avstemning.
Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg fremgår av lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 7:
”Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger, skal det oppføres like
mange navn som antallet plasser som skal besettes. Det skal bare oppføres navn som er
foreslått av valgkomiteen eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøte, og som
ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.”
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Sak 4
Valg av tellekomite

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

28.04.2017

Sak 4 - Valg av tellekomite
Med bakgrunn i behovet for bistand til dirigentene for å avklare avstemningsresultat ved
landsstyremøtene, og forslaget til forretningsorden pkt. 8, har sentralstyret i møte den
15.3.2017 vedtatt å innstille ovenfor landsstyret på valg av medlemmer til tellekomité
bestående av åtte ansatte i sekretariatet. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis
fullmakt til å supplere listen ved behov.
Innstilling til vedtak:
Sentralstyrets innstiller overfor landsstyret på at følgende velges som tellekomité:
Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder)
Axel Andersen Restrup, ØKAD
Tarald Henriksen, ØKAD
Stein Runar Østigaard, ØKAD
Nina Evjen, FAG
Merete Dahl, FAG
Jan Eikeland, JA
Anders Schrøder Amundsen, JA

Generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
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Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli

Side 2 av 2

Sak 5
Godkjenning av saklisten

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

28.04.2017

Sak 5 - Godkjenning av sakliste
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.
Sentralstyret behandlet forslag til sakliste i møte den 6.4.2017.
Innstilling til vedtak:
Slik sakliste godkjennes:
Sakliste for landsstyremøte 30. mai – 1. juni 2017
Konstituering av møtet
Godkjenning av innkallingen
Valg av dirigenter
Forretningsorden
Valg av tellekomite
Godkjenning av saklisten
Valg av redaksjonskomite

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

1
2
3
4
5
6

Sak

7

Helsepolitikk
Helsepolitisk debatt
På tilliten løs. Foran stortingsvalget: Er vi på full fart mot et todelt helsevesen?

Sak

8.1

Legeforeningens organisasjon
Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden
1.1.2016-31.12.2016

Sak
Sak

8.2
9

Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør
Aktuelle tema
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Sak

9.1

Styrket primærhelsetjeneste vinklet mot portvokterrollen og medisinsk faglig
ledelse

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

9.2
9.3
9.4
10
11
12
12.1
12.2

Arbeidslivsdebatt: Er den nordiske modellen under avvikling?
Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen
Etter Kvinnslandutvalget - hva nå?
Forslag om arbeidsprogram for 1.9.2017-31.8.2019
Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019
Lovsaker
Lovendringsforslag - Regionutvalgene
Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske
foreningene (Fuxx)

Sak

13

Valg
Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre
varamedlemmer (valgkomiteen legger frem sin innstilling tirsdag kl 1700)

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

14
15
16
17
18

Valg av Rådet for legeetikk
Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for SOP
Valg av valgkomite
Valg av desisorutvalg
Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien

19
20
21
22

Regnskap og budsjett
Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2016
Regnskaper for 2016 til landsstyrets orientering
Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2016
Budsjett for Den norske legeforening 2018

Sak
Sak
Sak
Sak

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli

Sak 6
Valg av redaksjonskomite

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:16/6226

Dato: 28.4.2017

Sak 6 – Valg av redaksjonskomité
I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal landsstyret velge redaksjonskomité
bestående av leder og to medlemmer, som velges av landsstyret etter forslag fra valgkomiteen.
Valgkomiteen er i arbeid med å fremme innstilling på leder og to medlemmer av
redaksjonskomiteen.
Dersom valgkomiteens innstilling foreligger før landsstyremøtet, vil denne bli ettersendt på epost til påmeldte deltakere.
Generalsekretæren har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand av:
Aadel Heilemann, seksjonssjef Avdeling for jus og arbeidsliv
Hanne Riise-Hanssen, seksjonssjef/advokat, Avdeling for jus og arbeidsliv
Gorm Hoel, fagsjef Samfunnspolitisk avdeling
Anders Vollen, rådgiver Samfunnspolitisk avdeling

Innstilling til vedtak:
Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges:
X, leder
Y
Z

Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Sak 7
Helsepolitisk debatt
På tilliten løs. Foran stortingsvalget: Er vi på full fart
mot et todelt helsevesen?

Til landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: 3.5.2017

Sak 7 På tilliten løs. Foran stortingsvalget: Er vi på full fart mot et todelt
helsevesen?


Den helsepolitiske debatten vil i år være på første dag på landsstyremøtet,
tirsdag 30. mai fra kl 13.15 til 16.00.

For å forberede landsstyremøtet best mulig drøftet sentralstyret i november vinklingen på den
helsepolitiske debatten og aktuelle tema til Sak 9 Aktuelle saker og sendte forslaget ut på
organisasjonsmessig høring for synspunkter og alternative forslag. Sentralstyrets forslag til
vinkling på den helsepolitiske debatten var å ha en variant av fjorårets debatt, der presidenten
utfordret et politisk panel bestående av Bent Høie, Torgeir Micaelsen og Kjersti Toppe, og
foreningsleddene hadde forberedte spørsmål. Temaet skulle være tillit og et todelt helsevesen.
I etterkant av høringen har dessverre helseministeren meldt fra at han i år ikke har anledning til
å delta på landsstyremøtet. Det er beklagelig, da en vesentlig del av den helsepolitiske debatten
er å få helseministeren i tale. Ikke minst i et valgår. Det er en utfordring at det er vanskelig å få
helsepolitikere til å komme til landsstyret i stortingsvalgår, det var også tilfellet på
landsstyremøtet i Alta for fire år siden.
Høringen viste imidlertid bred støtte til valg av tema og innretning på debatten.
Legeforeningen har som mål å få satt helse på dagsorden i stortingsvalgkampen. Ett sentralt
budskap vi ønsker å få satt på den politiske dagsordenen er:
Satses det ikke mer på den offentlige helsetjenesten er vi på full fart mot et todelt
helsevesen. Bakteppet for dette er blant annet:
Manglende demokratisk kontroll ved innføring av nye legemidler vil føre til en todelt
helsetjeneste. De siste årene har helsedebatten i stor grad handlet om tilgangen til nye, dyre
legemidler. Norsk onkologisk forening (se vedlegg 1) spilte i høringen inn at de ønsket en
verdidebatt knyttet til manglende demokratisk kontroll ved innføring av nye innovative
legemidler og faren for et todelt helsevesen. De skriver at vi står på terskelen til å forlate et
enhetlig offentlig helsevesen med lik tilgang på behandling i alle livets faser, og at vi er på
vei mot et helsevesen hvor de med god råd eller helseforsikring får tilgang på nye
behandlingsmetoder som ikke tilbys innenfor det offentlige. Dette bør frem i det offentlige
rom da det i høy grad angår befolkningen.
Helse blir systematisk diskriminert når statsbudsjettkronene fordeles. Menon Economics
har på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund laget en rapport som viser
at bevilgningene til helsesektoren ikke har vært spesielt høye de siste ti årene, og at vi ikke
bruker mer enn andre land med tilsvarende høyt inntektsnivå. Menon dokumenterer i
rapporten at helsetjenesten systematisk diskrimineres i budsjettprosessen. De skriver bl.a. at
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dersom man ønsker et helsevesen som er i stand til å møte den ventede demografiske
utviklingen, uten å gå på kompromiss med kvaliteten på tilbudet og samtidig unngå et todelt
av helsetjenesten, bør man investere mer i helsesektoren. Arbeidskraften i helsesektoren har
isolert sett blitt mer effektiv, men denne effektiviseringen spises opp av at det ikke
investeres nok i bygg og medisinsk teknisk utstyr (vedlegg 2).
Sosial ulikhet i helse er et samfunnsproblem. I mars klatret Norge til topps på FN-rangeringen
over verdens lykkeligste land. God psykisk og fysisk helse var to av vinner-faktorene som ble
trukket frem. Det er et gledelig resultat og viser at vi lever i et land preget av trygghet, høy tillit
og små forskjeller. Men gjennomsnittstallene skjuler store sosiale forskjeller. Det er store
variasjoner i forventet levealder knyttet til ulike demografiske og sosioøkonomiske forhold. I
Oslo, som i mange andre europeiske storbyer, går det et markant helseskille mellom øst og vest.
I gjennomsnitt lever menn 9 år lengre på Vindern enn på Sagene-Torshov. Ifølge
Folkehelseinstituttet øker de sosiale helseforskjellene, og ifølge NAVs nyeste statistikk er
andelen uføre mellom 20 og 29 år doblet de ti siste årene. Det vedtas stadig flere
pasientrettigheter, men hvem er i stand til å forstå og realisere disse rettighetene? Er vi i ferd
med å skape en helsetjeneste kun for den friske, oppvakte middelklassen?
Når tilliten uteblir skaffer flere seg helseforsikring: I dag har over 500.00 nordmenn skaffet
seg helseforsikringer. 90 % har dette via arbeidsgiver. Hovedårsaken til nordmenn skaffer seg
helseforsikringer er først og fremst fordi det gir deg raskere tilgang på diagnostikk og
behandling. I Norge markedsføres og selges helseforsikringene under argumentet om at de kan
tilby raskere tilgang til behandlinger enn hva det offentlige kan. Det er bred politisk
oppslutning om en offentlig helsetjeneste som er lik for alle, og der det ikke er lommeboka som
er avgjørende for om du får behandling eller ikke. Spørsmålet blir derfor om omfanget av privat
helseforsikringer gjør noe med grunnverdiene som den offentlige helsetjenesten er bygget på,
om den bidrar til at noen får raskere tilgang til behandling enn andre. På Kantar Gallups
helsebarometer svarer 60 % at vi har et helsevesen der din personlige økonomi har betydning
for hvor god behandling du får. Dette er et alvorlig signal, og viser at det må investeres i den
offentlige helsetjenesten slik at folk får utredning, diagnostikk og behandling til rett tid.
Oppsummert: Et todelt helsevesen vil være en konsekvens av:
 at Norge ikke satser nok på helse
 at de med god råd eller helseforsikring får tilgang på behandlingsmetoder som ikke
tilbys innenfor det offentlige
 at helse blir systematisk diskriminert i budsjettprosessene
 at det er et uforløst produktivitetspotensiale i helsesektoren fordi det ikke investeres
tilstrekkelig
 at det er en økende sosial ulikhet i helse
Med dette som bakteppe har sentralstyret justert vinklingen og innlederne på den
helsepolitiske debatten. Innretningen blir:
På tilliten løs: Er vi på full fart mot et todelt helsevesen?
Innledninger:
 Er vi på full fart mot et todelt helsevesen? v/Marit Hermansen, president (10 min)
 Bruker vi egentlig for mye av offentlige ressurser på helse? Eller blir helse systematisk
diskriminert i budsjettprosessene v/Erland Skogli, Menon (15 min)
 Er vi i ferd med å forlate et enhetlig offentlig helsevesen med lik tilgang på behandling og
der det bare er de med god råd får tilgang på nye innovative legemidler? v/Arne Berg
styremedlem i Norsk onkologisk forening (15 min)
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Kommentarer:
 Fra pasientene v/Anne Lise Kristensen, Pasientombud Oslo (5 min)
 Fra legemiddelindustrien v/Karita Bekkemellem, direktør LMI (5 min)
 Fra politikerne v/Ingvild Kjerkol (Ap) (5 min) og Kristin Ørmen Johnsen (Høyre) (5 min)
– begge medlemmer i Stortingets helse- og omsorgskomite.
Ordstyrere:
 Geir Riise og Jorunn Fryjordet
Panel:
 Marit Hermansen, Erland Skogli, Arne Berg, Anne Lise Kristensen, Karita
Bekkemellem, Ingvild Kjerkol og Kristin Ørmen Johnsen
Spørsmål til og dialog med panelet
Siden den helsepolitiske debatt i år vil være på første dag av landsstyremøtet, og uten
helseministeren tilstede, ser vi ikke behov for forberedte spørsmål fra foreningsleddene.
Debatten vil da i hovedsak bli mellom landsstyret og paneldeltakerne.
Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør

Vedlegg:
1. Innspill til Legeforeningens landsstyremøte 2017 fra Norsk onkologisk forening
2. Oppsummering av hovedpunkter i Menon-rapporten: Bruker vi for mye penger på
helse?
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Vedlegg 1

30.01.17

Innspill til Legeforeningens landsmøte 2017.
Forslag fra Norsk Onkologisk Forening (NOF) om tema for helsepolitisk debatt til
Landsstyremøte 2017.01.30
Fokus på ”Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten”.
”Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten” har fått en sentral
rolle i utviklingen av det offentlige helsevesen. Et omfattende og inngripende system må
gjennomgå stadige endringer for å ivareta sitt mandat til beste for befolkningen. Dette krever
kritisk og konstruktivt søkelys fra ulike aktører som kan belyse konsekvensene fra en annen
side enn myndighetene. Legeforeningen bør ha tydelige holdninger når det fremkommer
svakheter og må bidra som premissleverandør for diskusjoner i grenseland mellom medisin,
juss, politikk og etikk.
Nye innovative legemidler mot kreft prises høyt og finansiering av disse er en utfordring for et
offentlig finansiert helsevesen. De samme problemstillinger ser vi innen andre fagområder
som infeksjonsmedisin, nevrologi og immunologi. NOF anerkjenner myndighetenes behov for
kostnadskontroll og at profesjonaliserte forhandlinger med ulike aktører bidrar til lavere priser.
Vi er imidlertid opptatt av at hensynet til enkeltpasienter ikke reduseres mer enn nødvendig.
Behov for midlertidige løsninger.
Medikamenter som finansieres gjennom helseforetakene kan ifølge Beslutningsforum for nye
metoder ikke brukes av det offentlige før godkjenning er gitt. Det er mange eksempler på at
denne prosessen tar uakseptabel lang tid. Årsaken synes å være betinget av tidkrevende
helseøkonomiske vurderinger og prisforhandlinger mellom myndigheter og farmasøytisk
industri. Konsekvensene av et langt tidsvindu, fra et medikament får markedsføringstillatelse
(MT) og er tilgjengelig for salg i Norge, til offentlige sykehus får lov til å ta de i bruk, blir
spesielt tydelig ved alvorlig kreftsykdom. Pasientene har ikke tid til å vente på behandling i det
offentlige, fordi de risiker alvorlig forverring eller død i ventetiden. Legemiddelselskapene og
myndighetenes manglende evne til å finne midlertidige løsninger i forhandlingsperioden, får
konsekvenser for enkeltpasienter, men også for samfunnsutviklingen: I løpet av 2015-16 ser
vi i Norge konturer av en to-delt kreftbehandlingen hvor personlig økonomi,
forsikringsordninger og bosted er avgjørende for om pasienter kan benytte seg av optimal
evidensbasert medisin.
NOF mener at legemiddelselskapene og myndighetene må ha et felles ansvar for å finne frem
til ordninger som sikrer kreftpasienter færrest mulig begrensninger i tilgang på legemidler med
dokumentert bedre effekt enn aktuell standardbehandling.
Flere ulike finansieringsmodeller kan gjøre nye og dyre medikamenter tilgjengelig i tiden fra
MT og til beslutning om bruk er tatt. I debatten rundt Beslutningsforum har både "pay for
performance" og begrenset pris i forhandlingsperioden blitt nevnt. NOF ønsker en modell der
legemiddelfirma stiller aktuelle medikament til rådighet for kostpris i en tidsbegrenset
forhandlingsperiode og hvor staten garanterer etterbetaling av mellomlegget mellom kostpris
og avtalepris om forhandlingene blir suksessfulle. I et slikt system bør det ligge inne en
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klausul om at forhandlingsperioden kan forlenges ved gjensidig avtale. En annen nødvendig
forutsetning må være at pasienter som har fått behandling i ventetiden og har respons,
garanteres videre behandling - også i situasjoner hvor det blir varig brudd i forhandlingene. Vi
tror et slikt system vil skape sterke insentiv for enighet mellom legemiddelfirma og
myndigheter.
Prioritering i det offentlige er et politisk ansvar
Beslutning om bruk av nye og kostbare metoder er gjennom ordningen ”Beslutningsforum for
nye metoder” delegert til sykehusenes øverste administrative ledere. Et underliggende
premiss er at bruk skal skje innenfor eksisterende budsjettrammer. Dette gjør at
regionsdirektørene i helseforetakene sitter i en dobbeltrolle ved at de har overordnet
budsjettansvar for sykehusene. Behov for kostnadskontroll kan føre til at nytteverdien av å
innføre nye metoder nedtones og at beslutningene unndras demokratisk kontroll. Dette
systemet bidrar etter vårt syn til en usynliggjøring av at finansiering av nye legemidler er
helsepolitiske prioriteringer. Systemet bidrar til en pulverisering av det politiske ansvar. For
samfunnet dreier det seg om en verdidebatt: Vi er på terskelen til å forlate et enhetlig offentlig
helsevesen med lik tilgang på behandling i alle livets faser og på vei mot et helsevesen hvor
de med god råd eller helseforsikring får tilgang på nye behandlingsmetoder som ikke tilbys
innenfor det offentlige. Dette bør fram i det offentlige rom da det i høy grad angår
befolkningen. Med gode politiske beslutninger og løsninger i forhandlingsperiodene kan man
motvirke denne utviklingen. Det krever imidlertid at grep tas da flere nye, dyre og gode
behandlingsmetoder er forventet på markedet de neste årene.

NOF etterspør med dette et større engasjement fra Legeforeningen sentralt når det gjelder å
evaluere avgjørelser og prosesser innenfor ”Nasjonalt system for innføring nye metoder i
spesialisthelsetjenesten”.
Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Onkologisk forening

Stein Sundstrøm (leder), Andreas Stensvold, Anne Turid Bjørnevik, Arne Stenrud Berg,
Thomas Kilvær
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Vedlegg 2
Oppsummering av hovedpunkter i
Menon-rapport nr 6/2017 av Marcus Gjems Theie, Lars Hallvard Lind, Torbjørn Bull
Jenssen, Rune Nellemann og Erland Skogli:

Bruker vi for mye penger på helse?
– En vurdering av de offentlige helseutgiftene fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med
særlig fokus på spesialisthelsetjenesten.
Bevilgningene til helsesektoren har ikke vært spesielt høye de siste ti årene og vi
bruker ikke mer enn andre land med tilsvarende høyt inntektsnivå. Selv om
helsebudsjettene har vokst gjennom hele perioden så er det ikke noe av denne økningen i
helsebudsjettet som ikke kan forklares av en økende befolkning, vekst i samlede offentlige
bevilgninger eller høy kostnadsvekst for innsatsfaktorene i sektoren. Helsesektorens andel av
totale offentlige utgifter har ikke endret seg i perioden. Norge bruker mindre på helsesektoren
som andel av BNP enn hva man skulle forvente ut fra observasjoner av forholdet mellom
inntektsnivå og helseutgifter i andre europeiske land de siste ti årene. Dette støttes av en ny
OECD-rapport bestilt av helse- og omsorgsministeren: Rapporten viser at «Norge ligger i
nedre del av ressursbruken blant de rikeste landene i OECD».
De siste ti årene har investeringer i helsesektoren blitt nedprioritert. Selv om
investeringene har økt, har investeringenes andel av de totale utgiftene i spesialisthelsetjenesten likevel falt. Man har i økende grad prioritert drift fremfor investeringer. Som følge av
dette har den såkalte kapitalintensiteten falt. Dette har ført til at produktiviteten i helsesektoren
ikke har vokst de siste ti årene. Den svake produktivitetsutviklingen betyr imidlertid ikke at de
som jobber i helsesektoren har blitt mindre produktive. Tvert imot viser analysen at man har
lykkes med å effektivisere arbeidsprosessene i spesialisthelsetjenesten: Isolert sett har
arbeidskraften blitt mer effektiv, men denne effekten har blitt «spist opp» av at man ikke har
satset tilstrekkelig på investeringer i ny teknologi, oppgradering av utstyr, vedlikehold av
bygningsmasse osv. Dermed har produktivitetsveksten har uteblitt.
Basert på funnene i rapporten er det vanskelig å argumentere at Norge bruker «for
mye» på helsesektoren. Det kritiske spørsmålet er imidlertid ikke om vi bruker for mye eller
for lite på helse, men om vi bruker pengene riktig på tvers av alle sektorer. Valget om å
prioritere investeringer ned i helsesektoren og opp i samferdselssektoren (som vi har sett de
siste årene) bør være basert på vurderinger av hvilke investeringer (i ulike sektorer) som gir
høyest samfunnsnytte. For å svare på spørsmålet om man bruker pengene riktig trenger man
et konsistent rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser som gjør det mulig å prioritere
ressursbruken på tvers av sektorer.
Helsesektoren særbehandles indirekte gjennom dagens metoderammeverk for
samfunnsøkonomiske analyser. Problemet er at dagens rammeverk ikke tilbyr en
tilstrekkelig metode for å vurdere samfunnsverdien av helseeffekter. Dette gjør det vanskelig å
gjøre analyser av helsetiltak som kan sammenliknes med andre sektorer. I helsesektoren
fokuseres det i dag på kostnadseffektivisering og kun vurdering av helsetiltak sett opp mot
andre helsetiltak. Samtidig observerer vi at samfunnsøkonomiske analyser blir stadig viktigere
for beslutninger om prosjekter og i de offentlige budsjettprosessene. Uten et rammeverk som
tilbyr et konsistent grunnlag for verdsetting av helseeffekter og bruk av samfunnsøkonomiske
vurderinger vil dette på sikt kunne føre til at man feilprioriterer helsesektoren i de offentlige
budsjettene i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
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En økt satsning på investeringer i helsesektoren i dag kan gi økt produktivitetsvekst og
spare kostnader i fremtiden. Vi står ovenfor en stor demografisk utfordring: vi vil bli flere og
vi vil bli eldre. Dersom man ønsker et helsevesen som er i stand til å møte den ventede
demografiske utviklingen, uten å gå på kompromiss med kvaliteten på tilbudet og
samtidig unngå en todeling av helsevesenet, bør man investere mer i helsesektoren. Dette vil
bidra til å legge til rette for den produktivitetsveksten som trengs for å redusere
bemanningsbehovet over tid – og dermed spare fremtidige driftskostnader. Vurderinger
knyttet til størrelsen på disse investeringene bør ikke styres med mål om å redusere
kostnader, men med vekt på å maksimere samfunnets totale nytte.
Basert på funnene og argumentasjonen i analysen har vi følgende anbefalinger:

1. Investeringene i produktivitetsfremmende løsninger i spesialisthelsetjenesten må
2.
3.
4.
5.

trappes opp.
Økt investeringstakt må finansieres med friske midler dersom dagens helsetilbud ikke
skal svekkes.
En økt satsning på produktivitetsfremmende teknologi krever at det utarbeides
omfattende og langsiktige
planer for investeringer og investeringsbehov.
Helsemyndighetene bør igangsette utvikling av et rammeverk for verdsetting av
helseeffekter.
Fokus må dreies fra kostnadseffektivisering til også å se på forholdet mellom kostnad
og nytte.

Rapporten finnes elektronisk her:
http://legeforeningen.no/PageFiles/289449/Offentlige%20helseutgifter%20Menon%202017.pd
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Sak 8.2
Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

04.05.2017

Sak 8.2 Tidsskriftet. Orienteringer ved sjefredaktør
I henhold til Legeforeningens lover § 3-1-3 Landsstyrets oppgaver pkt. 2 skal sjefredaktøren
gi melding om Tidsskriftets virksomhet.
Sjefredaktør Are Brean vil gi en muntlig orientering til landsstyret om Tidsskriftets
virksomhet i 2016. Kortfattet oversikt over Tidsskriftets virksomhet foreligger i
Legeforeningens årsmelding.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Sak 9.1
Styrket primærhelsetjeneste vinklet mot
portvokterrollen og medisinsk faglig
ledelse

Landsstyret

Vår ref

15/1139

Dato 27.3.17

Sak 9.1 Styrket primærhelsetjeneste vinklet mot portvokterrollen og
medisinsk faglig ledelse
Sentralstyret legger frem to nye rapporter – "Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" og
"Fastlegen som helsetjenestens portner" (vedlagt). Begge rapporter er for tiden ute til høring i
Legeforeningens foreningsledd, med frist for innspill 5. juni 2017. De justerte rapportene
etter innspill fra høringsrunde og landsstyremøtet er planlagt lagt frem for godkjenning for
publisering i sentralstyrets møte 20. juni. Landsstyrets diskusjon vil bli en del av høringen.
Bakgrunn
Sentralstyret vedtok i september 2015 "Styrket medisinskfaglig ledelse i
primærhelsetjenesten" som ett av fire satsingsområder. I landsstyrets møte 2016 ble resultatet
av første del av satsingsområdet presentert, i form av delrapport "Lederutdanning for
primærleger". Denne rapporten er fulgt opp i samarbeid med Universitetet i Oslo, slik at en
serie gjennomførte kursmoduler ved de allmennmedisinske våruke-arrangementene
kombinert med to dagers undervisning ved Institutt for helse og samfunn, UiO utløser inntil
20 studiepoeng i ledelse og også kan brukes som delutdanning frem til graden
"Erfaringsbasert master i helseadministrasjon" (90 studiepoeng)
Satsingsområdet har også omfattet en bred utredning av vilkår og utviklingsmuligheter
innenfor ledelse i primærhelsetjenesten.
Arbeidsgruppen har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole Johan Bakke, sentralstyret og styremedlem Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
(leder av arbeidsgruppen)
Kari Sollien, sentralstyret
Tom Ole Øren, leder Allmennlegeforeningen (Fra høst 2016)
Frantz Leonard Nilsen, LSA, Norsam og spesialitetskomiteen samfunnsmedisin
Nils Christian Klev, Allmennlegeforeningen
Jon Helle, sentralstyret og leder Overlegeforeningen
Elizabeth Kimbell, Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
Petter Brelin, leder Norsk forening for allmennmedisin
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Arbeidsgruppen har i perioden arbeidet med et bredt prespektiv på ulike tema knyttet til
ledelse i kommunehelsetjenesten. To hovedtema har utkrystallisert seg:
1. Fastlegens portnerrolle, herunder kunnskapsgrunnlag for nytte og mulige virkemidler
for å modernisere portnerrollen slik at den bedre svarer ut utfordringene i dagens og
fremtidens helsetjeneste.
2. Kommunenes svake fokus på ledelse av sine medisinske tilbud inklusive
fastlegeordningen.

Som ledd i arbeidet er det gjort kunnskapsoppsummeringer om portnerrollen fra eksterne
fagmiljø innenfor helseøkonomi og helsetjenesteforskning, ved Anders Grimsmo, Geir
Godager, Tor Iversen og Jan Frich.
Grimsmo er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Godager og Iversen er begge
konsulenter i Helseøkonomisk analyse AS. Godager er også førsteamanuensis ved Avdeling
for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Tor
Iversen er professor samme sted. Professor Jan Frich er spesialist i nevrologi. Han leder
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Ekspertbidragene er
både resymert og gjengitt in extenso i de to rapportene.
Det samlede kunnskapstilfang arbeidsgruppen har gjennomgått danner bakgrunnen for
arbeidsgruppens forslag til politikk.
Fastlegens portnerrolle:
Fastlegens portnerfunksjon var viktig ved innføringen av fastlegeordningen. I ettertid har det
vært en avtagende interesse for denne rollen fra myndighetenes side, mens direkte
tilgjengelighet til helsetjenester har rykket opp på den politiske dagsorden. Legeforeningen
har derfor sett et behov for å avklare om fastlegens portnerfunksjon fortsatt forsvarer sin
plass, og om den bør moderniseres.
Arbeidsgruppen mener at fastlegens portnerrolle er et effektivt virkemiddel både
samfunnsøkonomisk og for pasientutkomme. Portnerrollen bør imidlertid styrkes og
moderniseres for å møte morgendagens utfordringer i en aldrende befolkning hvor stadig
flere lever med mange samtidige sykdommer og ulike grader av funksjonssvikt.

Ledelse:
Arbeidsgruppen peker på at norske kommuner leverer et bredt repertoar av tjenester til sine
innbyggere; fra plan og bygg via utdanning til helse og omsorg. Innenfor de fleste
kommunale sektorene er det ansatt toppledere med relevant utdannelse og erfaring, som
sivilingeniører, lektorer, økonomer og sykepleiere. Det medisinske tilbudet i kommunene
skiller seg imidlertid markant ut med et fåtall ledere med medisinsk kompetanse.
Mens ledelse av pleie- og omsorgstjenestene i kommunene har utviklet seg betydelig etter at
lov om helsetjenesten i kommunene trådte i kraft i 1984, har ledelsen av det medisinske
tjenestetilbudet stått stille, eller blitt ytterligere fragmentert i takt med en økende
kompleksitet.

Side 2 av 3

Arbeidsgruppen mener at kommunene må gjøre omfattende grep for at fremtidens helse- og
omsorgstjenester skal være effektive og sikre, og gi gode brukeropplevelser. Det er behov for
et bredere perspektiv på ledelse av kommunenes medisinske tilbud enn bare fastlegetjenesten,
og medisinsk kompetanse må inn i hele den kommunale lederlinjen.
De to rapportene vil bli presentert før landsstyret inviteres til en bred debatt om to sentrale
tema for utvikling av morgendagen primærhelsetjeneste

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

Vedlegg (ligger på legeforeningen.no – høringer under arbeid)
Fastlegen som helsetjenestens portner
https://legeforeningen.no/PageFiles/43000/portnerrapport%20SO3%20høringsversjon%2003
042017.pdf
Pasientens primærhelsetjeneste må ledes
https://legeforeningen.no/PageFiles/43000/ledelsesrapport%20SO3%20Høringsversjon%200
4042017.pdf

Side 3 av 3

Sak 9.2
Arbeidslivsdebatt: Er den nordiske modellen under
avvikling?

Til landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.: 16/6226

Dato: 10.5.2017

Sak 9. 2 – Arbeidslivsdebatt: Er den nordiske modellen under avvikling?
For å forberede landsstyremøtet best mulig drøftet sentralstyret i november vinklingen på
aktuelle saker og sendte det ut på organisasjonsmessig høring for synspunkter og alternative
forslag. Høringen viste støtte til en arbeidslivsdebatt – som må betraktes i lys av
sykehusstreiken 2016.
Da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd 11. oktober 2016, hadde Akademikerne 628
leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, tannleger og samfunnsvitere ved 15
sykehus vært ute i konflikt. Streiken som er historiens lengste i sykehus, startet 7. september
og varte i nøyaktig fem uker. Streiken var viktig for hele det organiserte arbeidslivet i Norge.
Legeforeningen fikk støtte fra andre hovedorganisasjoner – LO, UNIO og YS.
Arbeidstidsplanlegging var konfliktens kjerne. Legeforeningen og Akademikerne helse fryktet
at Spekters innføring av individuell planlegging av arbeidstid for hver enkelt lege vil gi
uforsvarlige vaktplaner og frata tillitsvalgte muligheten for reell medbestemmelse. Streiken ble
av mange betegnet som en «kamp for hele fagbevegelsen og det norske arbeidslivet».
Den norske modellen under press
Den norske modellen har frem til nå vært en av de største styrkene i norsk arbeidsliv.
Forpliktende trepartssamarbeid mellom stat, arbeidsgiver, og arbeidstagere har vært
grunnmuren i velferdsstaten. Flere utviklingstrekk viser imidlertid at modellen er satt under
press.
En fersk AFI-rapport (Medbestemmelsesbarometeret 2016) viser at medbestemmelsen i
arbeidslivet går nedover (Vedlegg 1). Nesten 50 prosent av de spurte mener at det går i mer
autoritær retning. Barometeret er en representativ undersøkelse blant arbeidstakere i Norge.
Hovedfunnet er en klar utvikling mot at ansatte oppgir å ha en enda svakere innflytelse på
arbeidsplassen. I 2009 svarte 89 prosent av ansatte at de hadde stor grad av innflytelse på egen
arbeidssituasjon. I 2016 svarer kun 77 prosent det samme, et fall på 12 prosentpoeng.
Medbestemmelsesbarometeret viser endringer i ansattes opplevelse av medvirkning og
medbestemmelse i arbeidslivet. Flere av funnene viser en uheldig utvikling.



45 prosent av de spurte mener at det norske arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær
retning. Bare 10 prosent mener at arbeidslivet er på vei til å bli mer demokratisk
Ansatte i pleie og omsorg, i helsevesen og i offentlig tjenesteyting generelt har
betydelig lavere innflytelse på organiseringen av arbeidet enn andre. Kun 18 prosent
opplever at de har stor innflytelse, et mål som inkluderer innflytelse på arbeidstid,
arbeidstempo og bruken av ressurser for å utføre arbeidet
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FAFO presenterte i september 2016 en rapport som viser at det de siste ti årene er en økning i
andelen arbeidstakere som svarer at de påføres sanksjoner som følge av varsling om kritikkverdige forhold (vedlegg 2). Fire av ti sykepleiere mener overordnede begrenser muligheten
deres til å ytre seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 28 prosent av legene opplever
negative sanksjoner etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Riksrevisjonen fulgte i
oktober opp gjennom den statlige selskapskontrollen. De slår fast at det er for vanskelig å
varsle om uønskede hendelser i helseforetakene. Årsaken ligger i manglende lederskap og
kultur.
Arbeidsminister Anniken Hauglie erkjenner at samarbeid må til for å dempe konfliktnivået –
og inviterer partene inn i utvalg som både skal se på alvorlige arbeidstidskonflikter og
varslingsbestemmelsene. Situasjonen i sykehusene setter utviklingstrekkene i arbeidslivet på
spissen. Som Dagbladet skrev i september 2016: «Legeforeningen advarer mot at Spekter vil
rasere den norske modellen. Det kan dessverre se ut til at den er rasert allerede».
Med dette som bakgrunn inviteres det til en arbeidslivsdebatt med innledninger og
etterfølgende paneldiskusjon:
Arbeidslivsdebatt: Er den nordiske modellen under avvikling? Står den nordiske
modellen for fall? – torsdag 1. juni 10.30 – 12.00
Akademikerne Helse og Legeforeningen har bak seg tidenes lengste sykehusstreik. Vi fikk
bred støtte fra alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Klangbunnen for streiken er
en generell utvikling i norsk arbeidsliv, der bl.a. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har stilt
spørsmål om den norske modellen er under avvikling og Fagbevegelsens forskningssenter
(FAFO), har belyst om vi har en tillitskrise i norske sykehus.
Innledninger:
 Vi gir oss ikke. Om tidenes lengste sykehusstreik v/ Marit Hermansen, president og
Christer Mjåset, sentralstyret (til sammen 15 minutter)
 Er den nordiske modellen under avvikling? v/ Kåre Hagen (HiOA), Jon Hippe (FAFO)
(til sammen 25 minutter) og Bitten Nordrik (Arbeidsforskningsinstituttet) (10 minutter)
Kommentarer og paneldebatt:
 Kari Sollien, leder Akademikerne, Jorunn Berland, leder YS, Ragnhild Lied, leder,
Unio, Pål Hellesnes, Norsk Journalistlag/Klassekampen
Ordstyrere:
 Mattis Dahl Åmotsbakken og Anders Schrøder Amundsen, Legeforeningens sekretariat
Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør
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Referanser:
1. Arbeidsforskningsinstituttets medbestemmelsesbarometer
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-ogarbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Medbestemmelsesbarometeret-2016
2. FAFO: Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
http://fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/varsling-og-ytringblant-medlemmer-i-sju-fagforbund
3. FAFO: Ti år etter – Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus
http://www.fafo.no/media/com_netsukii/20284.pdf
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Sak 9.3. Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen
Sentralstyret legger frem en rapport om "Utvikling av den fagmedisinske akse i
Legeforeningen" som presenteres for landsstyret 2017 til debatt med forslag til
diskusjonstemaer og vedtak.
1. Bakgrunn
Sentralstyret vedtok den 30.08.2016 å nedsette en arbeidsgruppe med mandat for vurdering
og organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen. Sentralstyret fikk forelagt en
foreløpig rapport i januar 2017 og kom med forslag til utvikling av rapporten. Styret
anbefalte en ny fremdriftsplan for det videre arbeidet og ønsket en prosess med sikte på å
behandle saken over to landsstyremøter i 2017 og 2018.
Gruppen ferdigstilte rapporten som ble behandlet i sentralstyret i april 2017 og som skal
legges til grunn for diskusjonen på landsstyret i mai 2017.
2. Arbeidsgruppens prosess
Arbeidsgruppe for utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen har hatt 8 møter
siden gruppen ble oppnevnt i sentralstyrets møte 30. august 2016. Gruppen har identifisert
utfordringer ved dagens organisering ved å sende spørreundersøkelse til samtlige ledere av de
fagmedisinske foreningene, og ledet et møte med de fagmedisinske foreningene på "Seminar
om fagmedisinsk akse" i november 2016. Gruppen har tidligere fremmet forslag for
sentralstyret om at etablering av fagutvalg for leger i spesialisering bør bli obligatorisk
innenfor alle fagmedisinske foreninger, og at delegert myndighet til å foreslå representanter
for leger i spesialisering til spesialitetskomiteene overføres til fagutvalgene. Forslaget er
sendt på intern høring og vil bli behandlet som separat sak av landsstyret i 2017.
3. Forslaget til ny struktur for den fagmedisinske aksen
Forslaget fra arbeidsgruppen innebærer en reorganisering av den fagmedisinske søylen som
vil kreve enkelte lovendringer, men Legeforeningens overordnede struktur forblir uendret.
Representasjonen fra de fagmedisinske foreningene med 20 landsstyredelegater videreføres. I
arbeidsgruppens forslag har landsstyret fortsatt status som Legeforeningens øverste organ og
sentralstyrets oppgaver er uendret. Presidentens oppgaver og mandat er uendret. Forslaget til
ny modell har mange fellestrekk med måten yrkesforeningene er organisert på. Forslaget er
resymert i saksfremlegget i landsstyret og beskrevet i rapporten (se vedlegg)

3.1. Fagmedisinske foreninger og fagutvalg for LIS
Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

Fagaksens grunnmur i forslaget vil, som i dag, være de fagmedisinske foreningene med sine
styrer. Foreningenes oppgaver er beskrevet nærmere i Legeforeningens lover § 3-6-3. Nytt er
arbeidsgruppens anbefaling om at alle fagmedisinske foreninger skal etablere et fagutvalg av
leger i spesialisering (LIS) i hver forening som krever en lovendring.
3.2. Spesialitetskomiteene
Spesialitetskomiteenes skal ha samme rolle og samarbeide med andre foreningsledd,
herunder de fagmedisinske foreningene, som tidligere. Regler for spesialitetskomiteenes
arbeid er gitt i "Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger", vedtatt av Helseog omsorgsdepartementet 2.6.09. og gjelder inntil mars 2019. Legeforeningen må behandle
endringer i internt regelverk for oppnevninger av spesialitetskomiteer på landsstyremøtet i
2018.
3.3. Faglandsråd
Det foreslås opprettelse av et faglandsråd. Formålet med faglandsrådet vil være
sammenfallende med formålet for de fagmedisinske foreninger gitt i §§ 3-6-3 og 3-6-4.
Faglandsrådet skal samles minst en gang i året.
Faglandsrådet velger, etter innstilling av en valgkomité, et fagstyre med x representanter og y
representanter til landsstyret (til sammen 20 delegater som i dag utgjør "FaMe" i landsstyret).
Alle fagmedisinske foreninger skal være representert i et faglandsråd etter en
fordelingsnøkkel som anbefales å bygge på følgende premisser: Alle fagmedisinske
foreninger skal være representert med minst 1 representant. Leger i spesialisering skal være
representert i faglandsrådet og fagstyret. Størrelsen på den fagmedisinske foreningen skal
avspeiles i antall delegater. Det må settes en øvre grense for størrelsen på faglandsrådet. Og –
man må ta hensyn til kjønnssammensetningen så langt det lar seg gjøre, jf Legeforeningens
lover § 1-7.
Etablering av et faglandsråd krever endring i Legeforeningens lover.
3.4. Fagstyre
Formålet med et fagstyre er å etablere et kontaktpunkt, et koordinerende organ og et lett
tilgjengelig sted å henvende seg til i faglige spørsmål både for interne og eksterne instanser.
Fagstyret er tenkt å være et organ som kan ivareta det fagmedisinske interessefeltet mellom
faglandsrådets møter. Ytterligere beskrivelse av styrets oppgaver er gitt i rapporten. Det
foreslås at fagstyret delegeres oppgave med å godkjenne spesialitetskomiteene, en funksjon
som i dag er tillagt Legeforeningens sentralstyre, jf. Generelle bestemmelser for
spesialistutdanning av leger, § 1a. Videre kan fagstyrets oppgaver bestå i å håndtere andre
oppdrag delegert fra sentralstyret som vedrører fagmedisinske spørsmål og utdanning.
Leder av fagstyret bør kunne frikjøpes helt eller delvis og bør gis møte- og talerett i
sentralstyret. Fagstyret og dets leder samt faglandsrådet bør motta sekretariatstøtte i tillegg til
at det videreutvikles et tilbud om støtte til de enkelte fagmedisinske foreninger etter samme
modell som for yrkesforeningene i dag.
Etablering av et fagstyre krever endringer i Legeforeningens lover og i Generelle
bestemmelser for spesialistutdanning av leger.
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3.5. Økonomi
De økonomiske konsekvensene av endringene som er foreslått, vil bli utredet etter
landsstyrets behandling av saken i 2017 og legges frem for landsstyret i 2018. Økonomiske
konsekvenser for 2018 dekkes innenfor vedtatte budsjetterte rammer for 2018. Økonomiske
konsekvenser for 2019 forutsettes innarbeidet i budsjett for 2019 som behandles av
landsstyret i 2018.
4. Forslag til diskusjonstemaer for landsstyret 2017
Sentralstyret foreslår at det diskuteres to temaer knyttet til denne saken i landsstyret 2017:
 Vil forslaget til ny struktur, slik det er presentert i rapporten, oppfylle
formålet som er å styrke den fagmedisinske aksen?
 Oppfyller forslag til funksjoner for de ulike nivåene i ny struktur, dette
formålet?
I tillegg anbefaler sentralstyret at det åpnes for diskusjon om andre relevante elementer som
er presentert eller mangler i den foreslåtte modellen.
Videre vil sentralstyret anbefale at dersom forslag til etablering av Fuxx vedtas av
landsstyret, bør 1 representant fra Fuxx inkluderes i arbeidsgruppen som skal arbeide frem
mot landsstyret 2018.
5. Forslag til vedtak for landsstyret 2017
Landsstyret ber sentralstyret å videreutvikle modellen for organisering av den fagmedisinske
aksen i Legeforeningen og fremme forslaget med tilhørende forslag til lovendringer og
økonomiske konsekvenser for landsstyret 2018.
6. Vedlegg
Utvikling av den fagmedisinske aksen i Legeforeningen. Rapport fra "Arbeidsgruppe for
utvikling av den fagmedisinske akse", april 2017.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise

Bjarne Riis Strøm

Generalsekretær

fagdirektør
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UTVIKLING AV
DEN FAGMEDISINSKE AKSE
I LEGEFORENINGEN
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1. Innledning
Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre
Legeforeningens organisasjon. En av
hovedstrategiene var å styrke fagets plass i
foreningen, og de fagmedisinske foreningene
ble opprettet og forsterket med ressurser og
rettigheter innad i Legeforeningen. Formålet
var å sikre at det var faglige premisser som
tydelig lå til grunn når legeforeningen foretok
veivalg og fattet beslutninger om fagpolitikk.
Intensjonen med organisasjonsendringen var å
markere et tydeligere skille mellom saker av
fagmedisinsk karakter og saker av
fagforeningsmessig karakter – tydelig både for
medlemmer og offentlighet.
Etter mer enn 10 års erfaring med ordningen,
er det grunn til å hevde at organisering og
koordinering av den faglige aksen ikke
fungerer optimalt. Myndighetene ved
Helsedirektoratet og Helse- og
omsorgsdepartementet signaliserer med jevne
mellomrom en opplevelse av at fag og
fagforening er for sterkt koblet sammen, og
derfor bør Legeforeningen se på muligheten til
å justere organisasjonen for ytterligere å
tydeliggjøre dette skillet.

Potensialet i de fagmedisinske foreningene er
heller ikke fullt ut realisert. Det er fortsatt
stort behov for bedre samordning og
samarbeid mellom fagområder og
fagmedisinske foreninger for å finne gode
løsninger. Den nåværende organisering,
valgordning og representasjon av den
fagmedisinske gruppen i Landsstyret har
imidlertid vist seg å ha begrenset funksjon og
nytte. Derimot har grupperinger av foreninger
innen laboratoriefag og kirurgi fått til et godt
samarbeid seg imellom. Erfaringer fra disse
foreningene tyder på at representasjon fra og
samordning mellom styrene i de
fagmedisinske foreningene er en nødvendig
forutsetning for å være en tydelig
fagmedisinsk aktør i offentligheten.
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2. Bakgrunn
2.1 Legeforeningen - én forening, tre
søyler.
Arbeidsgruppen er gitt et avgrenset mandat til
å vurdere organiseringen av den
fagmedisinske akse. Legeforeningens
grunnstruktur skal ikke endres. Det skal
fortsatt være én forening med tre søyler som
er lokalforeningene, yrkesforeningene og
fagmedisinske foreningene (figur 1).
Arbeidsgruppen er ikke gitt mandat til å endre
sammensetningen i Landsstyret.
Den norske legeforenings organisasjonsmodell
skiller seg fra strukturen i de fleste andre land,
inkludert våre nordiske naboer. Den "norske
modellen" har tradisjonelt vært godt forankret
blant medlemmene i Legeforeningen, og har
vist seg motstandsdyktig mot flere runder
organisasjonsutredninger og – debatter
gjennom årene. Prinsippet om én enhetlig
forening med flere oppgaver har
gjennomgående blitt holdt i hevd. I 2003
understreket organisasjonsutvalget i sin
innstilling til landsstyret at "foreningen skal
ivareta det firedelte formålet med å være
fagforening for medlemmene, å arbeide for
utvikling av de medisinske fag, å arbeide med
legeutdanningen, herunder forvalte
spesialistregler og å drive samfunnspåvirkning
som helsepolitisk premissleverandør og aktør."
(Organisasjonsutvalgets innstilling av
30.januar 2003).
Betydningen av å styrke de fagmedisinske
foreningenes og fagenes stilling i
Legeforeningen har også vært fremhevet
tidligere, sist under organisasjonsdebatten i
2003-2005. Organisasjonsutvalget uttalte i
2003 at det strengt faglige arbeidet opp til
sentralstyrenivå bør skje i organer med en
formell uavhengighet av de organer som
driver fagforeningsarbeidet. Utvalget ønsket
at de medisinske foreningene fikk et

Figur 1
uttrykkelig ansvar for fagutviklingsarbeidet.
Som kjent satset man den gang på å styrke
fagenes representasjon i Landsstyret ved å
etablerte det som senere ble "FaMe".
Erfaringene viser at denne modellen ikke har
fungert etter intensjonen.

2.2. Formålet med fagmedisinske
foreninger
I Legeforeningens lover § 3-6-3, 1. ledd står
det:
De fagmedisinske foreninger skal danne
grunnlag for det medisinske, faglige arbeidet i
Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og
vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske
foreningene samlet bidra til at
Legeforeningens arbeid med legeutdanningen
er av høy kvalitet og at det fag- og
helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert
medisinsk kunnskap og på størst mulig
konsensus om faglige prioriteringer.
Formålet med en omorganisering av den
fagmedisinske aksen er å skape en
organisasjonsstruktur som bidrar til å
forsterke samarbeidet mellom de
fagmedisinske foreningene og koordinere
fagutvikling på tvers av spesialitetene - uten å
endre grunnstrukturen i Legeforeningens
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organisasjon. Det betyr at landsstyret fortsatt
vil ha status som Legeforeningens øverste
organ, og sentralstyrets og presidentens
oppgaver forblir uendret. Det er viktig å øke
kontaktflatene mot Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet med flere, og gjøre de
fagmedisinske foreningenes kompetanse
tilgjengelige for faglige utredninger,
kvalitetsutvikling, registerutvikling,
retningslinjearbeid og utdanning.

2.3. Arbeid med ny spesialitetsstruktur
og ny forskrift

Samarbeidet mellom spesialitetskomiteene og
de fagmedisinske foreningene bør videreføres
og forsterkes. Dessuten bør en koordinert,
fagmedisinsk akse kunne gi innspill til sentrale
utviklingstrender, f.eks. innen persontilpasset
medisin, medisinsk teknologisk utvikling og
variasjon og orientere seg i nye faglige trender
nasjonalt og internasjonalt. Dette kan
samordnes gjennom seminarer, konferanser
og tverrfaglige utredninger.

Dette understrekes i brev av 17.12.15 fra
Helse- og omsorgsdepartementet om Legenes
spesialitetsstruktur og spesialistutdanning roller, ansvar og oppgaver i ny ordning:

Den fagmedisinske aksen bør med andre ord
organiseres på en måte som gir støtte og
mulighet til å gjennomføre de oppgavene som
er nedfelt i Legeforeningens lover og som
gjelder for de enkelte fagmedisinske
foreningene (§ 3-6-3) og som kan
sammenfattes i følgende punkter:
1. Vurdering og påvirkning av den medisinske
grunnutdanning i forhold til utvikling i faget.
2. Vurdering og påvirkning av
spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r)
i nært samarbeid med relevant
spesialitetskomite.
3. Arbeid med videre- og
etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling,
forskning.
4. Arbeid med hovedsakelig det faglige
grunnlaget for organisering av helsetjenesten i
og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av
faget og samhandling innen og mellom
helsetjenestenivåene.
5. Kontakt med akademisk medisin og
medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet med ny spesialitetsstruktur har gitt
Legeforeningen med de fagmedisinske
foreninger en fortsatt sentral og aktiv rolle
knyttet til etablering, utvikling og drift av
spesialitetskomiteene. Komiteene skal også
videreføre arbeidet med besøksordning ved
utdanningsavdelingene.

Legeforeningen er en fag- og interesseforening
for leger. De ivaretar i dag et stort ansvar
innen utdanningen, og besitter stor erfaring og
kompetanse. Deres faglige organisasjonsdel,
særlig Spesialitetskomiteene, har stor faglig
legitimitet blant legespesialistene. Deres
oppgaver vil være: Gi faglige innspill (ved
Spesialitetskomiteene) til direktoratets
læringsmål, og anbefaling om
læringsaktiviteter, i samarbeid med
Helsedirektoratet og i henhold til mal oppsatt
av direktoratet. Gjennomføre
kvalitetsvurdering av utdanningssteder, og
rapportere til direktoratet. Det forutsettes at
utdanningsfondene benyttes som i dag; til
utgifter i forbindelse med
Spesialitetskomiteenes virksomhet, utgifter i
forbindelse med kursavvikling og utgifter til
allmennlegenes spesialistutdanning.
Legeforeningen ivaretar læringsaktiviteter for
allmennlegespesialiteten, jfr. dagens ordning.
I tillegg er det i forskrift om
spesialistutdanning som ble vedtatt 9.12.16,
presisert følgende: Helsedirektoratet skal be
om råd fra Legeforeningenes
spesialitetskomiteer ved godkjenning og
vurdering av utdanningsvirksomheter
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
anerkjenner med dette at Legeforeningen skal
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kunne uttale seg som en interesseforening i
faglige spørsmål. Brevet av 17.12.15 er et
tydelig uttrykk for at HOD betrakter
Legeforeningen som en viktig og faglig sterk
forening. Videre aktualiserer dette, blant
annet, at Legeforeningen vurderer hvordan
oppnevning av spesialitetskomiteene skal
organiseres og hvordan Legeforeningen som
organisasjon kan være på tilbudssiden i
kontakt om saker av rent fagmedisinsk
karakter.

2.4. Sentralstyrets vedtak av 30.08.2016.
I referat og vedtak fra Sentralstyret heter det
at arbeidet med ny spesialitetsstruktur har gitt
Legeforeningen, med de fagmedisinske
foreninger, en fortsatt sentral og aktiv rolle
knyttet til etablering, utvikling og drift av
spesialitetskomiteene. I arbeidet med endring i
spesialitetsstruktur hadde HOD og
Helsedirektoratet også formidlet ønske om å
kunne forholde seg mer direkte til den faglige
delen av Legeforeningen i utdanningsspørsmål
og innen faglig rådgivning. Dette aktualiserte
Legeforeningens behov for å gjennomgå
oppgaver for og overordnet organisering av
den faglige aksen.
Sekretariatet hadde anbefalt at det burde
etableres en sentral arbeidsgruppe med et
avgrenset mandat for å vurdere nærmere
organisering av den fagmedisinske akse i
Legeforeningen.

Vedtak
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe med
mandat for vurdering og organisering av den
fagmedisinske akse i Legeforeningen i samsvar
med saksframlegget. I arbeidsgruppen
inkluderes også representant fra
Allmennlegeforeningen.

Til dekning av kostnader for arbeidsgruppen
bevilges inntil kr 80000,- fra sentralstyrets
disposisjonskonto.

2.5. Arbeidsgruppens mandat og
sammensetning
Arbeidsgruppe for utvikling av den
fagmedisinske akse har som mandat å
gjennomgå og se om kontakt- og
samarbeidsorgan for de fagmedisinske
foreningene kan organiseres på en mer
optimal og direkte måte. Gruppen skal se på
hvilke funksjoner et samarbeidsorgan skal
ivareta overfor de fagmedisinske foreninger
og overfor Legeforeningen. Arbeidsgruppen
skal også se på om de fagmedisinske
foreningene som gruppe kan gis en mer
direkte kontaktflate til myndighetene i
utdanningsspørsmål og som ressurs for faglige
utredninger i regi av Helsedirektoratet og
HOD. Gruppen bes se på hvilke oppgaver og
funksjoner som kan delegeres til et
samarbeidsorgan for de fagmedisinske
foreningene. Gruppen bes ses på hvordan
samarbeidet mellom spesialitetskomiteene og
fagmedisinske foreninger kan utvikles
ytterligere. Gruppen skal vurdere om aktuelle
forslag nødvendiggjør endring av
Legeforeningens lover og eventuelt komme
med konkrete forslag. Det er ønskelig at
gruppen regelmessig orienterer sentralstyret
om sitt arbeid og legger fram rapport til
bredere gjennomgang i sentralstyret til møtet
i januar 2017.
Sentralstyret vedtok å oppnevne følgende til
en arbeidsgruppe for å vurdere videre
organisering av den fagmedisinske akse i
Legeforeningen:
Jon Helle
Visepresident i Legeforeningen, leder av
Overlegeforeningen og leder av
arbeidsgruppen
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Inge Glambek
Leder av Norsk kirurgisk forening
Asbjørg Stray-Pedersen
Leder av Norsk forening for medisinsk
genetikk
Cecilie Risøe
Leder av "FaMe"
Petter Brelin
Nestleder i "FaMe" og leder av Norsk forening
for allmennmedisin
Christer Mjåset
Leder av Yngre legers forening
Nils Kristian Klev
Nestleder i Allmennlegeforeningen
2.6. Gruppens arbeid
Arbeidsgruppe for utvikling av den
fagmedisinske akse i Legeforeningen har hatt
8 møter etter at gruppen ble oppnevnt i
sentralstyrets møte 30. august 2016. Gruppen
har identifisert utfordringer ved dagens
organisering ved å sende en
spørreundersøkelse (QuestBack) til samtlige
ledere av de fagmedisinske foreningene
Gruppen har også ledet et større
gruppearbeid med representanter fra de
fagmedisinske foreningene på "Seminar om
fagmedisinsk akse", Gardermoen 23.
november 2016.

fagaksen bør utredes mer før endelig forslag
til strukturendring, inkludert finansiering og
lovendringer, løftes frem for Landsstyret til
vedtak i 2018.
Videre mente gruppen at etablering av
fagutvalg for leger i spesialisering, såkalt
”Fuxx”, bør bli obligatorisk innenfor alle
fagmedisinske foreninger, og at det er en
ordning som kan etableres snarlig.
Arbeidsgruppen fremmet også forslag om
endringer i delegert myndighet til å foreslå
representanter for leger i spesialisering til
spesialitetskomiteene. Dette er omtalt under.
Etablering av Fuxx i alle fagmedisinske
foreninger krever en endring i
Legeforeningens lover. Saken ble lagt frem for
Sentralstyret 16.2.17 som vedtok at forslag til
endringer i Legeforeningens lover §§ 3-6-2 og
3-6-4 sendes på bred organisasjonsmessig
høring til foreningsleddene, med sikte på
vedtak i landsstyret i 2017.

Sentralstyret ble forelagt en skisse til rapport
fra arbeidsgruppen som ble behandlet
18.1.16. Sentralstyret kom med innspill til
videre utvikling av rapporten og ønsket at
neste rapportutkast skulle legges frem for
sentralstyret i april. Styret ønsket dessuten en
forlenget prosess med sikte på å behandle
saken over to landsstyremøter i 2017 og 2018.
På arbeidsgruppens møte 25.1.16 var det
enighet i gruppen om at organisering av
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3.

Forslag til ny struktur av
den fagmedisinske aksen

3.1.

Innledning

Forslaget fra arbeidsgruppen innebærer en
reorganisering av den fagmedisinske søylen
som vil kreve enkelte lovendringer, men
Legeforeningens overordnede struktur med
19 lokalforeninger, 7 yrkesforeninger og 45
fagmedisinske foreninger forblir uendret.
Representasjonen fra de fagmedisinske
foreningene med 20 landsstyredelegater
videreføres. I arbeidsgruppens forslag har
landsstyret fortsatt status som
Legeforeningens øverste organ og
sentralstyrets oppgaver er uendret.
Presidentens oppgaver og mandat er uendret.
Det betyr at presidenten i forslaget til ny
struktur for den fagmedisinske akse er
foreningens øverste leder. Presidenten har
som før adgang til alle møter i Den norske
Legeforening, jf. § 3-2-4. Bestemmelser for
samhandling innad i Legeforeningen, definert i
§ 1-6 i Legeforeningens lover, vil gjelde videre.
Det forutsettes dermed at hvert enkelt
organisasjonsledd er en integrert del av
Legeforeningen som helhetlig organisasjon og
virker for det felles formål og at
interessekonflikter mellom de ulike
organisasjonsledd som ikke løses i
minnelighet, skal rapporteres til sentralstyret,
som med bindende virkning avgjør konflikten
inntil den eventuelt bringes inn for landsstyret.
Videre gjelder det i 5. ledd at når de ulike
organisasjonsledd av Legeforeningen opptrer
utad, skal de enkelte så langt det er mulig
unngå å synliggjøre eventuelle interne
interessekonflikter. Ved tvil skal
Legeforeningen sentralt orienteres.
Forslaget til ny modell har mange fellestrekk
med måten yrkesforeningene er organisert på,
illustrert i figur 2.

Landsstyret

Sentralstyret

YF styre

Fagstyre

YF faglandsråd

Faglandsråd

Medlem YF

Fagmedisinsk forening
med styre

Figur 2. Forslag til ny struktur for fagakse
har fellestrekk med yrkesforeningsaksen

3.2.

Struktur (figur 3)

Fagmedisinske foreninger
Fagaksens grunnmur vil, som i dag, være de
fagmedisinske foreningene med sine styrer.
De fagmedisinske foreninger skal i følge § 3-63, første ledd, danne grunnlag for det
medisinske, faglige arbeidet i Legeforeningen.
I tillegg til egne faglige og vitenskapelige
oppgaver skal de fagmedisinske foreningene
samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med
legeutdanningen er av høy kvalitet og at det
fag- og helsepolitiske arbeid baseres på
oppdatert medisinsk kunnskap og på størst
mulig konsensus om faglige prioriteringer.
Foreningenes oppgaver er beskrevet nærmere
i Legeforeningens lover § 3-6-3, se Appendix.
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De fagmedisinske foreningenes rettigheter
innebærer jf. § 3-6-4 at foreningene arbeider
og beslutter selvstendig innen sitt
arbeidsområde og under hensyn til andre
organer som har tilgrensende
arbeidsområder. Videre skal styret få til
behandling alle viktige saker som berører
fagområdet, og har etter eget valg rett til å
uttale seg skriftlig og/eller muntlig overfor
lokalforeninger, regionutvalg, sentralstyre og
landsstyre.
Styret i foreningene har ifølge regelverket på
anmodning plikt til å bistå Legeforeningen
med opplysninger og vurderinger innen sitt
arbeidsområde. Styret har også plikt til
uoppfordret å ta initiativ overfor
Legeforeningen på områder der den
fagmedisinske forening kan gi premisser for og
yte bidrag til Legeforeningens alminnelige
arbeid.
Fuxx
Nytt er arbeidsgruppens anbefaling om at alle
fagmedisinske foreninger skal etablere et
fagutvalg av leger i spesialisering (LIS) i hver
forening - heretter kalt Fuxx, der Fu står for
fagutvalg for utdanningskandidater, og xx
angir forening. I dag har 6 av 45 fagmedisinske
foreninger allerede etablert fagutvalg av LIS.
(vedlegg).
Formålet med Fuxx er, som for fagmedisinske
foreninger, gitt i § 3-6-3. Fuxx skal således
ikke danne nye foreningsledd og er ikke
selvstendige juridiske objekter. Fuxx skal
finansieres over den respektive fagmedisinske
forenings budsjett.
Delegert oppgave med å foreslå LISrepresentanter til spesialitetskomiteene, en
oppgave som i dag er tillagt Yngre legers
forening, foreslås overført til Fuxx.
Etablering av Fuxx krever endring i
Legeforeningens lover og i Generelle
bestemmelser for spesialistutdanning for

leger. Saken er sendt på intern
organisasjonsmessig høring og behandles som
separat sak på Landsstyret i 2017.
Spesialitetskomiteene
Spesialitetskomiteenes skal ha samme rolle og
samarbeide med andre foreningsledd,
herunder de fagmedisinske foreningene, som
tidligere. Regler for spesialitetskomiteenes
arbeid er gitt i "Generelle bestemmelser for
spesialistutdanning av leger", vedtatt av
Helse- og omsorgsdepartementet 02.06.2009,
og gjelder inntil det foreligger nye regler i ny
struktur for spesialistutdanningen.
Spesialitetskomiteene skal i følge § 1a
oppnevnes av sentralstyret i Legeforeningen
og ha sin oppmerksomhet henvendt på alle
forhold av betydning for videre- og
etterutdanning. Det innebærer å vurdere og
foreslå endringer i spesialistreglene, vurdere
stillingsstruktur, herunder behov for
spesialister og utdanningsstillinger, fremme
forslag om nødvendige kurs og sikre at
obligatoriske kurs arrangeres hyppig nok.
Komiteene skal videre overvåke virksomheten
ved utdanningsinstitusjonene, vurdere tiltak
for kvalitetssikring av videre- og
etterutdanningen, avgi innstilling om søknader
om spesialistgodkjenning og overvåke
virksomheten ved utdanningsinstitusjonene.
De skal dessuten, på bakgrunn av rapporter
fra utdanningsinstitusjonene, avgi rapport til
spesialitetsrådet.
Spesialitetskomiteene er sakkyndige og
rådgivende organ for Legeforeningens
sentralstyre i spørsmål som vedrører
spesialistutdanningen.
Generelle bestemmelser for
spesialistutdanning av leger gjelder inntil mars
2019. Legeforeningen må behandle endringer
i internt regelverk for oppnevninger av
spesialitetskomiteer på Landsstyret i 2018.
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Faglandsråd
Det foreslås opprettelse av et faglandsråd.

kjønnssammensetningen så langt det lar seg
gjøre, jf. Legeforeningens lover § 1-7.

Formålet med faglandsrådet vil være
sammenfallende med formålet for de
fagmedisinske foreninger gitt i §§ 3-6-3 og 36-4. Faglandsrådet skal koordinere det
medisinske, faglige arbeidet i Legeforeningen
og samlet bidra til at Legeforeningens arbeid
med legeutdanningen er av høy kvalitet og at
det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på
oppdatert medisinsk kunnskap og på størst
mulig konsensus om faglige prioriteringer.
Faglandsrådet skal bidra til å påvirke den
medisinske grunnutdanning og
spesialistutdanning, diskutere
problemstillinger og formulere innspill knyttet
til videre- og etterutdanning og spørsmål
knyttet fagutvikling og forskning. I tillegg vil
det faglige grunnlaget for organisering av
helsetjenesten i og utenfor sykehus – som
lokalisering, utbygging av faget og
samhandling innen og mellom
helsetjenestenivåene – være aktuelle temaer
for et faglandsråd.

Etablering av et faglandsråd krever endring i
Legeforeningens lover.

Faglandsrådet skal samles minst en gang i
året.
Faglandsrådet velger, etter innstilling av en
valgkomité, et fagstyre med X representanter
og Y representanter til landsstyret (til sammen
20 delegater som i dag utgjør "FaMe" i
landsstyret).
Alle fagmedisinske foreninger skal være
representert i faglandsrådet etter en
fordelingsnøkkel som anbefales å bygge på
følgende premisser: Alle fagmedisinske
foreninger skal være representert med minst
1 representant. Leger i spesialisering skal være
representert i faglandsrådet og fagstyret (se
under). Størrelsen på den fagmedisinske
foreningen skal avspeiles i antall delegater.
Det må settes en øvre grense for størrelsen på
Faglandsrådet. Og – man må ta hensyn til

Fagstyre
Formålet med et fagstyre er å etablere et
kontaktpunkt, et koordinerende organ og et
lett tilgjengelig sted å henvende seg til i faglige
spørsmål både for interne og eksterne
instanser. Formålet er også å etablere et
organ som kan ivareta det fagmedisinske
interessefeltet mellom faglandsrådets møter.
Det foreslås at fagstyret delegeres oppgave
med å godkjenne spesialitetskomiteene, en
funksjon som i dag er tillagt Legeforeningens
sentralstyre, jf. Generelle bestemmelser for
spesialistutdanning av leger, § 1a. Videre kan
fagstyrets oppgaver bestå i å håndtere andre
oppdrag delegert fra sentralstyret som
vedrører fagmedisinske spørsmål og
utdanning. Fagstyret bør gis anledning til å
avgi høringsuttalelser i relevante saker,
koordinere oppgaver fra enkeltforeninger og
delegere spørsmål og henvendelser av faglig
karakter nedover i fagaksen til den aktuelle
fagmedisinske forening. Styret bør være et
konsultasjonsorgan for presidenten og
kontaktorgan for myndighetene i faglige
spørsmål, og det må også på eget initiativ
kunne ta kontakt med myndighetene i saker
av faglig karakter. Styret forbereder saker til
faglandsrådet og kan utarbeide et
arbeidsprogram som vedtas av faglandsrådet.
Fagstyret vil bestå av X medlemmer samt
leder og nestleder som velges av
faglandsrådet etter innstilling fra en
valgkomité. LIS skal være representert i styret.
Sammensetning av styret bør ta hensyn til
kjønn og geografi så langt det lar seg gjøre.
Leder av Fagstyret bør kunne frikjøpes helt
eller delvis og bør gis møte- og talerett i
sentralstyret. Fagstyret og dets leder samt
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faglandsrådet bør motta sekretariatstøtte i
tillegg til at det videreutvikles et tilbud om
sekretariatsstøtte til de enkelte fagmedisinske
foreninger etter samme modell som for
yrkesforeningene i dag.

Etablering av et fagstyre krever endringer i
Legeforeningens lover og i Generelle
bestemmelser for spesialistutdanning av leger.

Figur 3
Røde piler: angir delegater til Landsstyret. Heltrukne piler angir formalisert samarbeid. Stiplede linjer: angir ikke-formalisert
samarbeid/kontaktflater per i dag (blå piler), eller fremtidig samarbeid/kontaktflater (formalisert eller ikke-formalisert)
dersom forslaget til ny struktur blir gjeldende (grønne piler).

10

4.

Appendix

4.1. Lover for Den norske lægeforening
vedtatt av landsstyret 12.5. 2006,
med ikrafttredelse 1.1. 2007.
§ 1-6 Samhandling innad i Legeforeningen
(1) Legeforeningens ulike organisasjonsledd
skal virke for sine formål etter den fordeling
av roller, funksjoner og oppgaver som er
trukket opp i disse lover. Samtidig forutsettes
hvert enkelt organisasjonsledd å være
integrert del av Legeforeningen som helhetlig
organisasjon og virke for det felles formål.
(2) Sentralstyret og øvrige organisasjonsledd
skal sørge for at tilstrekkelig informasjon om
egne vedtatte mål, strategier og tiltak er
internt tilgjengelig gjennom egnede medier.
Tilsvarende forutsettes hvert enkelt av
Legeforeningens organisasjonsledd gjennom
denne informasjon i rimelig grad å holde seg
orientert om virksomheten i de øvrige
organisasjonsledd.
(3) Sekretariatet skal bidra til å fremme åpen
informasjonsflyt mellom foreningens ulike
organisasjonsledd og bistå foreningens
organisasjonsledd teknisk og
informasjonsfaglig.
(4) Interessekonflikter mellom de ulike
organisasjonsledd som ikke løses i
minnelighet, skal rapporteres til sentralstyret,
som med bindende virkning avgjør konflikten
inntil den eventuelt bringes inn for
landsstyret.
(5) Når de ulike organisasjonsledd av
Legeforeningen opptrer utad, skal de enkelte
så langt det er mulig unngå å synliggjøre
eventuelle interne interessekonflikter. Ved tvil
skal Legeforeningen sentralt orienteres.

§ 1-7 Sammensetning av styrer, råd, utvalg
m.v.
Ethvert styre, råd, utvalg m.v. i Den norske
legeforening bør være sammensatt slik at
begge kjønn er representert med minst 30%.
§ 3-2-4 Presidenten og visepresidentens
oppgaver
(1) Presidenten er foreningens øverste leder
og sentralstyrets leder med plikt til
regelmessig kontakt med sekretariatets
ledelse og plikt til på sentralstyrets vegne å ta
hånd om foreningens fagpolitiske,
helsepolitiske og interessepolitiske prosesser
overfor myndighetene, herunder lede eller
delegere til andre å lede inntektsforhandlinger
med hovedmotparter.
(2) Presidenten kan ved behov sammenkalle
sentralstyret, jf § 3-2-2, 1. ledd, samt faste
utvalg med interessepolitiske oppgaver.
Han/hun har adgang til alle møter i Den
norske legeforening. Presidenten kan kreve
bistand fra sekretariatet til utførelsen av sine
oppgaver, jf § 4-1, nr. 5.
Fagmedisinske foreninger
§ 3-6-3 Formål og oppgaver
(1) De fagmedisinske foreninger skal danne
grunnlag for det medisinske, faglige arbeidet i
Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og
vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske
foreningene samlet bidra til at
Legeforeningens arbeid med legeutdanningen
er av høy kvalitet og at det fag- og
helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert
medisinsk kunnskap og på størst mulig
konsensus om faglige prioriteringer.
(2) De fagmedisinske foreninger skal ha
følgende hovedoppgaver:
1. Vurdering og påvirkning av den medisinske
grunnutdanning i forhold til utvikling i faget.
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2. Vurdering og påvirkning av
spesialistutdanning i relevant(e) fagområde(r)
i nært samarbeid med relevant
spesialitetskomite.
3. Arbeid med videre- og
etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling,
forskning.
4. Arbeid med hovedsakelig det faglige
grunnlaget for organisering av helsetjenesten i
og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av
faget og samhandling innen og mellom
helsetjenestenivåene.
5. Kontakt med akademisk medisin og
medisinsk praksis nasjonalt og internasjonalt.
(3) Landsstyret kan fastsette utfyllende
bestemmelser om de fagmedisinske
foreningenes formål, ansvar og oppgaver.
(4) Hovedspesialitetsforeningene i generell
kirurgi og indremedisin bør innta en
koordinerende rolle i forhold til
grenspesialitetsforeningene og ved sin
virksomhet særlig fremme de faglige
fellesinteresser og de overordnede faglige
spørsmål innen hovedspesialiteten.

uoppfordret å ta initiativ overfor
Legeforeningen på områder der den
fagmedisinske forening kan gi premisser for og
yte bidrag til Legeforeningens alminnelige
arbeid.
(3) En fagmedisinsk forening har overfor
Legeforeningen forslagsretten på
sammensetning av spesialitetskomiteen i
faget, jf spesialistreglene.

4.2. Generelle bestemmelser for
spesialistutdanning av leger
Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet
2. juli 2009. Gjelder inntil mars 2019.
§ 1a. Spesialitetskomiteer
For hver enkelt godkjent spesialitet oppnevner
sentralstyret en spesialitetskomité som i nært
samarbeid med vedkommende fagmedisinske
forening skal ha sin oppmerksomhet henvendt
på alle forhold av betydning for videre- og
etterutdanning i vedkommende spesialitet,
herunder:

§ 3-6-4 Fullmakter og rettigheter

a. Vurdere spesialistreglene og eventuelt
foreslå endringer.

(1) En fagmedisinsk forening arbeider og
beslutter selvstendig innen sitt arbeidsområde
under hensyn til andre organer som har
tilgrensende arbeidsområder.

b. Vurdere spesialitetens stillingsstruktur,
herunder behov for spesialister og
utdanningsstillinger og innholdet i
utdanningsstillingene.

(2) I tillegg til det som gjelder generelt for
avdelinger, jf § 3-3-4, 3. ledd, skal styret i en
fagmedisinsk forening få til behandling alle
viktige saker som berører fagområdet, og har
etter eget valg rett til å uttale seg skriftlig
og/eller muntlig overfor lokalforeninger,
regionutvalg, sentralstyre og landsstyre i det
møtet der saken behandles. Styret har på
anmodning plikt til å bistå Legeforeningen
med opplysninger og vurderinger innen sitt
arbeidsområde. Styret har også plikt til

c. Fremme forslag om nødvendige kurs og
overvåke gjennomføringen av disse. Sikre at
obligatoriske kurs arrangeres hyppig nok til at
disse ikke forsinker spesialistutdanningen.
d. Overvåke virksomheten ved
utdanningsinstitusjonene, herunder
veiledningsordning, utdanningsvirksomhet og
utdanningsprogram.
e. Vurdere tiltak for kvalitetssikring av videreog etterutdanningen, herunder
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ferdighetskrav, obligatoriske kurs med prøver,
spesialistprøver m.v., samt holdningsskapende
sider ved utdanningen.
f. Avgi innstilling om søknader om
spesialistgodkjenning.

alle 3 varamedlemmer etter forslag fra de
respektive fagmedisinske foreninger.
Spesialitetskomiteens avgjørelser er gyldige
når minst 4 medlemmer er til stede/når minst
4 medlemmer har avgitt stemme.

g. Avgi innstilling til søknader fra
sykehusavdelinger m.v. om godkjenning som
utdanningsinstitusjon, og vurdere antall og
kategorier utdanningsstillinger som hver
utdanningsavdeling kan ha utfra avdelingens
funksjon, pasientmateriale m.v.

§ 4. Generelle krav til spesialistutdanningen

h. På bakgrunn av rapporter fra
utdanningsinstitusjonene skal
spesialitetskomiteene avgi rapport om
situasjonen ved utdanningsinstitusjonene til
spesialitetsrådet.

Spesialistgodkjenning kan bare meddeles leger
som har norsk autorisasjon. Etter individuell
vurdering kan også lege med norsk
fagområdelisens til fylte 75 år gis
spesialistgodkjenning. All tjeneste i relasjon til
spesialistreglene skal være utført ved på
forhånd godkjent utdanningsinstitusjon

Spesialitetskomiteene er sakkyndige og
rådgivende organ for Den norske
legeforenings sentralstyre i spørsmål som
vedrører spesialistutdanningen i den enkelte
spesialitet.
Spesialitetskomiteene består av i alt fem
medlemmer og tre varamedlemmer. Minst ett
medlem skal være universitetslærer. Ett
medlem med personlig varamedlem skal være
i underordnet legestilling. Hvis disse
medlemmer/dette varamedlem opphører å
være i den aktuelle stillingskategori, skal nytt
medlem/nytt varamedlem oppnevnes av
sentralstyret. Samtlige medlemmer
oppnevnes av sentralstyret for 4 år, eller for
kortere tid, jfr. ovenfor, etter forslag fra
vedkommende fagmedisinske forening.
Medlemmet og varamedlemmet som skal
være i underordnet legestilling, oppnevnes
etter forslag fra Yngre legers forening.
Det gjøres unntak fra denne bestemmelse for
spesialitetskomiteene i arbeidsmedisin,
allmennmedisin og samfunnsmedisin. Til disse
komiteene oppnevnes alle 5 medlemmer og

Spesialistutdanningen bygger på autorisasjon
som lege herunder også utført turnustjeneste
i samsvar med gjeldende bestemmelser, eller
dermed likeverdig tjeneste.

og i godkjent utdanningsstilling. I særskilte
tilfeller kan sentralstyret overfor den enkelte
lege i spesialisering dispensere fra dette
kravet.
Vedrørende tjeneste i supplerende fag avgjør
Helse- og omsorgsdepartementet eller den
det bemyndiger etter forslag fra Den norske
legeforenings sentralstyre, etter at saken har
vært forelagt spesialitetskomiteen og
spesialitetsrådet, hvilke fagområder som er
relevante i relasjon til kravene for den enkelte
spesialitet (merknader til reglene for den
enkelte spesialitet).
§ 8. Godkjenning av utdanningsinstitusjoner
(utdrag fra paragrafen)
I relasjon til spesialistreglene deles de
godkjente utdanningsinstitusjoner (sykehus,
sykehusavdelinger og laboratorier/institutter)
i to grupper.
Gruppeinndelingen avgjøres av Helse- og
omsorgsdepartementet eller den det
bemyndiger etter forslag fra Den norske
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legeforenings sentralstyre etter innhentet
uttalelse fra vedkommende spesialitetskomité
og fra spesialitetsrådet.

tjenesten etter konkret vurdering i hvert
enkelt tilfelle kan gis full tellende verdi som
spesialistutdanning.

Enkeltsøknader om godkjenning som
utdanningsinstitusjon som ikke innebærer
prinsipielt nye spørsmål, avgjøres av Helse- og
omsorgsdepartementet eller den det
bemyndiger etter forslag fra Den norske
legeforenings sentralstyre og etter innstilling
fra vedkommende spesialitetskomité.

……

Alle avdelinger med utdanningsstillinger skal
ved eventuelle endrede forhold av betydning
for spesialistutdanningen rapportere dette
umiddelbart til vedkommende
spesialitetskomité.
Alle godkjente utdanningsinstitusjoner skal
hvert år sende vedkommende
spesialitetskomité rapport over avdelingens
utdanningsvirksomhet relatert til
spesialistreglene, herunder avdelingens
utdanningsplan inklusive
undervisningsprogram. Avdelingen skal også
rapportere om spesialistenes etterutdanning.

Det kan ved en sykehusavdeling ikke være mer
enn to tellende utdanningsstillinger for hver
overlege avdelingen har innen vedkommende
spesialitet. I spesialiteter hvor det er mangel
på spesialister, eller hvor andre særlige
grunner foreligger, kan det midlertidig gjøres
unntak fra denne bestemmelsen.
Vedkommende spesialitetskomité må på faglig
grunnlag vurdere hvor mange leger som kan
gis spesialistutdanning ved avdelingen.
……
Helse- og omsorgsdepartementet eller den
det bemyndiger kan, etter forslag fra Den
norske legeforenings sentralstyre, på
bakgrunn av dokumentert behov meddelt fra
vedkommende spesialitetskomité, vedta
begrensninger i stillingsbrøk og tjenestetid for
den enkelte spesialitet.

Den enkelte spesialitetskomité kan innhente
hyppigere rapporter fra den enkelte avdeling
når særskilte forhold tilsier det.
Det påhviler spesialitetskomiteene til enhver
tid å overvåke forholdene ved de godkjente
utdanningsinstitusjoner, eventuelt ved besøk
på avdelingene, og eventuelt fremme forslag
om endring i godkjenning av
utdanningsinstitusjoner i den enkelte
spesialitet.
§ 5. Krav til tjeneste (utdrag fra paragrafen)
…..
Ved ufrivillig utsettelse av turnustjenesten,
f.eks. mangel på turnusplasser eller andre
forhold som godkjennes av sentralstyret, kan
det dispenseres fra ovennevnte regler, slik at
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5.

Vedlegg

Fagmedisinske foreninger som har Fuxx-lignende utvalg per 1.4.2017
Fagmedisinsk forening

Fuxx

Link til vedtekter

Norsk barne- og
ungdomspsykiatrisk forening

LISBUP

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barne-og-ungdomspsykiatriskforening/LISBUP/Vedtekter/

Norsk gynekologisk forening

FUGO
https://legeforeningen.no/Fagmed
/Norsk-gynekologiskforening/fugo/

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskgynekologisk-forening/fugo/vedtekter-fugo/

Norsk indremedisinsk
forening

NYI Norske yngre
indremedisinere
https://legeforeningen.no/Fagmed
/Norsk-indremedisinskforening/yngre-indremedisinere/

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskindremedisinsk-forening/yngreindremedisinere/Grunnlagsdokument/

Fag: Blodsykdommer,
Endokrinologi,
Fordøyelses-sykdommer.
Geriatri, Hjerte-sykdommer,
Indremedisin,
Infeksjonssykdommer,
Lungesykdommer,
Nyresykdommer,

Norsk kirurgisk forening

FUNK
www.ungkir.no
Fag:
Generell kirurgi
Gastroenterologisk kirurgi
Urologi
Karkirurgi
Øre-Nese-Hals
Thoraxkirurgi
Bryst- og endokrinkirurgi
Barnekirurgi
Plastikkirurgi
Nevrokirurgi
Ortopedi

Norsk onkologisk forening

OnkoLIS
Har ikke funnet nettside eller
vedtekter

Norsk psykiatrisk forening

LIPS
https://legeforeningen.no/Fagmed
/Norsk-psykiatriskforening/LIPS-for-LIS/

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norskpsykiatrisk-forening/LIPS-for-LIS/Vedtekter-forLIPS/
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Sak 9.4
Etter Kvinnslandutvalget - hva nå?

Til landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: 3.5. 2017

Sak 9.4. Etter Kvinnsland-utvalget – hva nå?
Legeforeningens sentralstyre vedtok i september 2015 «Bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten» som satsingsområde. Under fjorårets landsstyremøte la helseøkonom
og professor Jon Magnussen frem en rapport med alternative styringsmodeller for
spesialisthelsetjenesten. Parallelt med Legeforeningens arbeid har et offentlig utvalg
(Kvinnsland-utvalget) utredet hvordan staten bør innrette sitt eierskap til
spesialisthelsetjenesten framover. Regjeringen har varslet at den vil levere sin innstilling til
Stortinget om hvordan staten bør innrette sitt eierskap til spesialisthelsetjenesten i revidert
nasjonalbudsjett 11. mai 2017.
Bakgrunn for saken
Organiseringen i helseforetak og regionale helseforetak har satt sitt preg på
spesialisthelsetjenesten i 15 år. Det er ingen andre reformer i helsetjenesten som har blitt
gjennomført i samme omfang og tempo som sykehusreformen i 2001-2002. 100 000 ansatte
fikk nye arbeidsgivere, og milliardverdier ble flyttet mellom fylkeskommuner og stat.
Reformen var både en eierskapsreform (statlig eierskap istedenfor fylkeskommunalt eierskap)
og en foretaksreform (tilknytning mellom sykehus og stat basert på en foretaksmodell
istedenfor forvaltning). Omorganiseringen skjedde i høyt tempo. Det gikk bare vel 13 måneder
fra Arbeiderpartiet gjorde vedtak om at staten skulle overta sykehusene på sitt landsmøte i
november 2000, via stortingsbehandling 6. juni 2001, og til reformen trådte i kraft 1.1.2002.
Reformen har vært gjenstand for omfattende oppmerksomhet blant politikere, byråkrater,
ansatte i helsevesenet, media og forskere. Synspunktene på reformen har vært mange. Noen
fremhever at inspirasjon fra New Public Management har ført til at ressurser og politisk skjønn
er flyttet fra politisk ledelse og over til ekspertstaber i forvaltning, etatsledelse, selvstendige
selskaper og uavhengige tilsyn. Andre fremhever at sykehus-reformen like mye kan beskrives
som en sentraliseringsreform som åpnet for sterkere politisk styring. I motsetning til
intensjonene om mer makt og myndighet ut til sykehusene, har dagens modell gitt en topptung,
overstyrt organisering for økonomisk innstramming.
Legeforeningen har derfor over tid sett behov for endringer i dagens styringsmodell. Det har
også vært bevegelse på Stortinget i inneværende stortingsperiode om behovet for endringer. 6
av 7 partier på Stortinget har uttalt at de regionale helseforetakene burde avvikles. Kun Ap
ønsker å videreføre dagens regionale helseforetak, men justert ved å dele Helse Sør-Øst. Ingen
partier har imidlertid presentert en løsning med utsikt til politisk flertall.
Alternative modeller og Kvinnsland-utvalgets utredning
Under fjorårets landsstyremøte presenterte helseøkonom og professor Jon Magnussen ved
NTNU alternative styringsmodeller for spesialisthelsetjenesten. Rapporten var skrevet på
oppdrag for Legeforeningen med et åpent mandat. Hensikten var å bidra til en utvidet debatt
om spesialisthelsetjenestens fremtidige organisering.

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

Se nærmere om rapporten i vedlegg 1.
1. desember 2016 leverte Kvinnsland-utvalget sin rapport til helseminister Bent Høie (NOU
2016:25). Kort oppsummert ga utvalget ingen entydig tilrådning til hvordan staten bør innrette
sitt eierskap fremover. I viktige spørsmål var utvalget delt. Flertallet ønsket å videreføre
dagens 4 regionale helseforetak. Halvparten av utvalget ønsket å fjerne styrene på HF-nivå.
Den andre halvdelen var bekymret for maktsentralisering ved en slik endring, og gikk i mot
forslaget. Et mindretall ønsket å dele Helse Sør-Øst.
Se nærmere om NOU 2016:25 i vedlegg 2.
Utvalgets rapport har vært på høring våren 2017, og regjeringen har varslet at den vil levere sin
innstilling til Stortinget om hvordan staten bør innrette sitt eierskap videre i revidert
nasjonalbudsjett 11. mai 2017.
Legeforeningens høringsuttalelse til helse- og omsorgsdepartementet, 3. mars 2017
Det kom 11 høringsuttalelser i den interne høringsrunden i Legeforeningen om Kvinnslandutvalgets rapport. Legeforeningen utarbeidet sin høringsuttalelse på bakgrunn av disse og
foreningens prosessarbeid med satsingsområdet. Foreningens viktigste kommentarer til
Kvinnsland-utvalgets utredning var:
Vi ser behov for endringer i dagens styringsmodell. En endret/justert modell må bidra til:
 Fortsatt regional forankring og samordning
 Helse Sør-Øst deles i tre og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner
 De lokale sykehusstyrene må bestå
 Reell og lokal beslutningsmyndighet må delegeres nedover til sykehusene og stedlig
ledelse innføres i tråd med stortingets vedtak
 Større investeringsbeslutninger om sykehusbygg må løftes opp til Stortinget
 AD-møtene (lukkede møter mellom de fire RHF- direktørene) må åpnes for innsyn og
protokoll- og referatføres
 Bedre åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet.
 For å kunne finne gode alternativer til dagens styringsmodell er en ny utredning
nødvendig
Les hele Legeforeningens høringsuttalelse i vedlegg 3.
Videre prosess om statens eierskap til spesialisthelsetjenesten
Arbeidet med satsingsområdet og sykehusstreiken høsten 2016 har tydeliggjort utfordringene
under dagens styringsmodell. Til årets landsstyremøte vil Legeforeningens arbeid presenteres.
Det vil også legges fram følgende forslag til vedtak om hvordan Legeforeningen bør arbeide
videre med saken inn i ny stortingsperiode.
Forslag til vedtak i sak 9.4: Etter Kvinnsland-utvalget – hva nå?
Legeforeningen ønsker endret styring av spesialisthelsetjenesten. I dagens styring av tjenesten
vektlegges faglige hensyn for lavt. Sammenslåing av sykehus til store enheter har svekket lokal
ledelse og økt antallet ledernivå. Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere
selvstendige sykehus underlagt regional styring. Antall regioner bør økes. Dette vil bidra til
kortere lederlinjer og styrket lokal og stedlig ledelse. Et nytt styringssystem må sikre regional
forankring og samordning. De enkelte sykehusene må videreutvikles i nær dialog med lokal
primærhelsetjeneste. Eierskapet må innrettes slik at politikerne fatter de overordnede
beslutningene. Sykehusene og den pasientnære ledelsen må sikres økt beslutningsmyndighet.
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Legeforeningen mener sykehusene må inngå i arbeidet med ny regionreform. En
inndeling i flere nye helseregioner kan lede an og sette retning for reformen.
Legeforeningen mener følgende alternativer til dagens modell må vurderes:
a) en hybrid-modell (med forvaltning på regionalt nivå, og foretak på det
utførende nivå – sykehusene),
b) en ren forvaltningsmodell (forvaltningsmodell på begge nivåer).

Med dette som utgangspunkt vil Legeforeningen i kommende stortingsperiode arbeide for å
avvikle de regionale helseforetakene.
Det gjøres oppmerksom på at regjeringen vil legge frem sin innstilling om statens
eierskap til Stortinget 11. mai 2017. Avhengig av innholdet i regjeringens innstilling tas
det derfor forbehold for at sentralstyrets forslag til vedtak vil bli justert.
Diskusjonen til sak 9.4 vil innledes av Christian Grimsgaard, medlem i Kvinnsland-utvalget,
sentralstyremedlem i Legeforeningen og nestleder i Overlegeforeningen, og Christer Mjåset,
sentralstyremedlem og leder av YLF. De vil orientere om sentralstyrets arbeid med
politikkutvikling på området, og refleksjoner om framtidig organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten.
Med dette som bakgrunn inviteres landsstyret til å gi innspill til sentralstyrets arbeid med
styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten.

Vedlegg 1: Rapporten Mellom Politikk og Administrasjon med alternative styringsmodeller for
spesialisthelsetjenesten kan leses i sin helhet her:
http://legeforeningen.no/PageFiles/2537/Mellom%20politikk%20og%20administrasjon%20rap
porten.pdf
Vedlegg 2: Kvinnsland-utvalgets rapport (NOU 2016:25) kan leses i sin helhet her:
http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/sec1
Vedlegg 3: Legeforeningens høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.
Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Anders Vollen

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Deres ref.:

Vår ref.: 15/6023

Dato: 3.3.2017

Legeforeningens høringsuttalelse NOU2016:25 (Kvinnsland-utvalget)
Legeforeningen viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring av Kvinnsland-utvalgets
utredning. God styring, organisering og ledelse av sykehusene er avgjørende for et godt
helsevesen. Utvalgets innstilling har vært på bred høring i vår organisasjon. Dette innspillet er
utarbeidet på bakgrunn av disse høringsbesvarelsene og er vedtatt av sentralstyret i møte 16.
februar 2016.
Legeforeningen er ikke tilfreds med Kvinnsland-utvalgets mandat og innstilling. Vi hadde
forventet at utvalget skulle bidra med gode alternativer til dagens styringssystem. Det er et
flertall på Stortinget for å fjerne RHF-modellen, men ingen enighet om alternativ modell. Dette
utvalgsarbeidet har dessverre ikke brakt oss nærmere en bedre styringsmodell for sykehusene,
en av den offentlige velferdsstatens kjerneoppgaver.
Det sentrale spørsmålet utvalget skulle ha belyst er hvilken innretning som best vil ivareta
pasientenes behov i årene som kommer. Et godt svar må ivareta to hensyn; å bøte på manglene
i dagens system, og å utruste virksomheten for morgendagen. Eierstyringen og organiseringen
av spesialisthelsetjenesten må i størst mulig grad være tilpasset oppgavene som skal løses. Den
demografiske utviklingen vi står foran vil kreve endringer i måten vi møter pasientens behov
på og hvilke løsninger vi velger. Andelen eldre med flere sykdommer vil utgjøre en enda større
del av pasientpopulasjonen. Å legge et økende antall multisyke inn i store høyt spesialiserte
sykehus er ikke en hensiktsmessig tilnærming. Tvert i mot vil vi måtte finne løsninger ved en
desentralisering av mange av spesialisthelsetjenestene, og i et tettere og mer sømløst samarbeid
med primærhelsetjenesten.
Legeforeningens viktigste kommentarer til Kvinnsland-utvalgets utredning
Vi ser behov for endringer i dagens styringsmodell. En endret/justert modell må bidra til:









Fortsatt regional forankring og samordning
Helse Sør-Øst deles i tre og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner
De lokale sykehusstyrene må bestå
Reell og lokal beslutningsmyndighet må delegeres nedover til sykehusene og stedlig ledelse
innføres i tråd med stortingets vedtak
Større investeringsbeslutninger om sykehusbygg må løftes opp til Stortinget
AD-møtene må åpnes for innsyn og protokoll- og referatføres
Bedre åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet.
For å kunne finne gode alternativer til dagens styringsmodell er en ny utredning nødvendig
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Fortsatt regional forankring og samordning
Regionaliseringsprinsippet i norsk spesialisthelsetjeneste har røtter tilbake til oppbyggingen av
regionssykehusene på 70-tallet. Etter Legeforeningens syn er regionprinsippet viktig å
videreføre. Norge er et langstrakt land. Inndeling i regioner gjør det lettere å sikre en
desentralisert spesialisthelsetjeneste, i god dialog og samarbeid med helsetjenesten i
kommunene. Vi vil sterkt tilrå at en fremtidig organisering også bygger på en regionløsning.
Erfaringene med de regionale helseforetakene har imidlertid vært ulik i de ulike regionene.
Den største regionen, Helse Sør-Øst, har erfart flere og mer alvorlige problemer enn de øvrige
regionene. Etter Legeforeningens syn må dette ses i sammenheng med regionens størrelse og
styringsspenn, men også med organiseringen av de underliggende sykehusene. Tore Tønnes
visjon for sykehusreformen var at sykehusene skulle få økt makt og beslutningsmyndighet.
Etter reformen har flere sykehus, lokalisert på ulike steder, blitt slått sammen til store
sykehuskonstruksjoner. Legeforeningen mener dette har vært en uheldig utvikling. Flere
helseregioner vil legge grunnlaget for at man får flere, selvstendige sykehus som kan
videreutvikle sin egenart i nær dialog med lokal primærhelsetjeneste.
Helse Sør-Øst må deles i tre
Legeforeningen mener spørsmålet om en deling av Helse Sør-Øst er overmodent og bør være
en del av den løsningen man kommer frem til. Vi mener Helse Sør-Øst er blitt for stort, både
geografisk, andel av befolkningen det omfatter og organisasjonsmessig med lange lederlinjer
og mange store sykehuskonstruksjoner (som omfatter sykehus på flere lokalisasjoner). I dag
omfatter Helse Sør-Øst ca. 60 prosent av Norges befolkning. Legeforeningen tilrår at det
gjøres en oppdeling av denne helseregionen i tre regioner, og at hovedstaden er en egen region.
Mindre regioner kan muliggjøre at flere av sykehusene igjen blir selvstendige, og ikke en del
av en større konstruksjon. Det kan også bidra til å løse de velkjente problemene i
hovedstadsområdet. Ett viktig prinsipp til nå har vært at alle regioner skal ha et eget
regionssykehus, som et sentralt premiss for å kunne ivareta "sørge-for ansvaret for sin
befolkning". Legeforeningen har ikke tatt stilling til om dette bør videreføres. Vi mener det er
avgjørende er at alle regioner har tilgang til nødvendige regionsfunksjoner. Det er mulig at
hensiktsmessige samarbeidsavtaler og gode gjestepasientoppgjør medfører at det ikke lenger er
behov for at hver region må ha eget regionssykehus.




Helse Sør-Øst er for stort og må deles i tre.
Uansett valg av modell mener vi at alle regioner må ha regionsfunksjoner.
Legeforeningen ønsker seg ikke tilbake til den tidligere Helse Sør og Helse Øst modellen.

De lokale sykehusstyrene må bestå
Halvparten av utvalget foreslår å fjerne styrene på HF-nivå. Legeforeningen mener dette vil
være et skritt i feil retning, da det vil medføre manglende medvirkning, innsyn og offentlighet.
Forslaget vil også medføre høyere risiko for at beslutninger tas på sviktende grunnlag. Det vil
sementere en uheldig maktkonsentrasjon på regionalt nivå og forsterke overstyringen, og bidra
til demokratisk underskudd.
Flere oppgaver og mer myndighet må delegeres nedover, der pasientbehandlingen foregår. Det
er ledelsen og de ansatte ved det enkelte sykehus og den enkelte avdeling som har
lokalkunnskapen og de beste forutsetningene for å legge til rette for god pasientbehandling. Da
må de også ha reell innflytelse i beslutninger som påvirker utviklingen av det lokale
tjenestetilbudet. Departementet bør også vurdere å avvikle dagens praksis med
styrerepresentanter som sitter med lederfunksjoner i andre helseforetak. Videre bør styrene
sikre representasjon fra lokalpolitisk nivå, og fra kommunehelsetjenesten.
2

Reell og lokal beslutningsmyndighet til sykehusene, kortere beslutningslinjer og
innføring av stedlig ledelse
Legeforeningen har pekt på at viktige beslutninger i dag tas for langt fra pasientene, og at
sykehusene må få økt beslutningsmyndighet lokalt. Det er i særlig grad lederne nærmest
pasientene som ser behovet for en ny styringsmodell. 74 prosent av sykehuslegene mener at
lange beslutningslinjer er et stort problem i dagens modell (survey, Legeforeningen 2016 1).
Det er blitt stadig flere styringsnivåer i sykehusene etter reformen i 2002.

Ved inngangen til reformåret 2002 var hovedregelen i norske sykehus stedlig ledelse både på
avdelingsnivå og overordnet nivå. Majoriteten av sykehusene hadde to eller tre ledernivå. Ti år
senere har antallet ledernivå økt til mellom 4 og 6 i det store flertallet av norske sykehus.
Legeforeningen anser denne endringen som en viktig forklaring på økt avstand mellom
ledelsen og behandlingsnivået. Denne økte avstanden kan bidra til dårligere organisering og et
svekket tjenestetilbud. Stortinget vedtok stedlig ledelse som førende prinsipp i nasjonal helseog sykehusplan (2016). Reell stedlig ledelse lar seg ikke gjennomføre i foretak bestående av
mange større sykehus. For Legeforeningen er ikke betydningen av stedlig ledelse begrenset til
ansattes arbeidsmiljø. Tvert i mot er det viktigste hensynet ivaretakelse av et aktivt og effektivt
nivå for koordinering av de ulike faggruppene og ressursene som inngår i behandlingsforløpet,
herunder koordinering mot den øvrige helsetjenesten. Legeforeningen vil derfor understreke
betydningen av stedlig ledelse i et pasientforløpsperspektiv.
Utviklingen etter årtusenskiftet har bedret samhandlingen i regionene. Men det har også bragt
med seg lite hensiktsmessige effekter. Både lokalsamfunn, den øvrige helsetjeneste og ansatte i
sykehusene savner kontakt og innflytelse på avgjørelsene som fattes i de øverste ledd. Det har
utviklet seg en styringsideologi i de regionale helseforetakene der de, over tid, både har tiltatt
seg en mer politisk rolle og økt detaljstyringen av sykehusene – stikk i strid med reformens
intensjoner.
Våre medlemmers erfaring tilsier at korte linjer fra der helsetjenestene utøves til der
bestemmelsene tas, gir kvalitet og resultat. Tilbakemeldingene fra våre fagmiljøer er at
reformen ikke har medført noen reell desentralisering og delegering av styring og ledelse. I
stedet har pasientnære lederes autonomi og beslutningsmyndighet blitt betydelig innskrenket.
AD-møtene må åpnes for innsyn og protokoll- og referatføres
I etterkant av Kvinnsland-utvalgets rapport har AD-møtene blitt problematisert fra flere hold.
Legeforeningen mener det er store prinsipielle utfordringer med AD-møtets funksjon. Det er
både uheldig og kritikkverdig at denne møtearenaen mellom de fire RHF-direktørene ikke er
åpne for innsyn. Det er i dag ikke mulig å vite hvilke beslutninger som fattes i disse møtene og
det er ingen balansert representasjon på vegne av nivåene nedover i styringskjeden. RHFdirektørene har allerede betydelig formell makt gjennom Beslutningsforum. Med utvalgets
forslag sementeres en uheldig maktkonsentrasjon på sentralt nivå og forsterker overstyringen.
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Åpenhet og medvirkning er viktig for styringen av sykehusene. Skal spesialisthelsetjenesten
være kjennetegnet av transparente beslutninger må AD-møtene åpnes for innsyn ved protokollog referatføring.
Nasjonale selskapsdannelser utfordrer også mulighetene for medbestemmelse for brukerne av
de tjenester som selskapene skal levere. Det er de ansatte i helseforetakene som her er
brukerne, men de ansatte i helseforetakene har ingen innflytelse over driften av disse
selskapene. Legeforeningen mener det trengs en gjennomgang av hvordan
arbeidstakerorganisasjonene kan sikres reell medbestemmelse i de nasjonale selskapene.
En endret modell må bedre ivareta større investeringer i infrastruktur
Dagens modell og praktiseringen av den har vist seg utilstrekkelig for å håndtere større
investeringer i infrastruktur. Investeringer i sykehusbygg og medisinsk teknisk utstyr er blitt en
salderingspost og etterslepet øker2. Dette har negative konsekvenser for pasientsikkerheten,
effektiviteten og arbeidsmiljøet ved sykehusene. Etterslepet er for stort til at sykehusene klarer
å ta investeringene gjennom overskudd på drift, uten at det går ut over pasienttilbudet.
Sykehusene skulle i dagens modell sikres økonomi som skulle gjøre det mulig å ivareta utstyr
og kapital. Slik har det ikke blitt.
I stedet har vi fått et system der man må ha overskudd på drift for å kunne investere. Dagens
system medfører videre at omkostningene ved nye sykehusbygg gjør at de andre sykehusene i
regionen ikke får tilstrekkelige midler til vedlikehold, ombygninger og nytt medisinsk teknisk
utstyr. Legeforeningen mener derfor at større beslutninger om nye sykehusbygg bør løftes opp
til nasjonalt nivå og avgjøres av Stortinget.
Helseøkonom og professor Jon Magnussen har drøftet flere alternative måter å bedre ivareta
investeringer i sykehusene3. Disse alternativene bør etter vårt syn utredes nærmere. Hensikten
bak en endring må bl.a. være å sikre en bedre allokering av de totale rammer mellom drift og
investering, bedre allokering mellom alternative investeringsprosjekter, og bedre politisk
styring og legitimitet for investeringsbeslutningene.
Fremtidig regionreform
Legeforeningen tilrår at innretningen av statens eierskap utvikles ved at en viderefører et
regionalt prinsipp, men at antallet regioner økes fra dagens 4 til 6 eller flere. Legeforeningen
mener det vil være hensiktsmessig at arbeidet med en slik reorganisering av
spesialisthelsetjenesten koordineres med arbeidet med en ny regionreform. En samordning kan
muliggjøre en utvikling i retning av at større deler av helsetilbudet organiseres fra samme nivå.
Nasjonal koordinering regionene i mellom har i dag delvis vært ivaretatt av departement og
direktorat, og delvis i uformelle møter mellom RHF-direktørene. En reorganisering med flere
regioner vil styrke behovet for en mekanisme for nasjonal koordinering. Dette kan skje ved at
flere oppgaver tillegges et direktorat, eller ved at samarbeidet mellom regionene utvikles og
formaliseres.
En ny utredning er nødvendig
Spesialisthelsetjenesten er en av velferdsstatens kjerneoppgaver. Statens eierskap til
spesialisthelsetjenesten bør derfor være gjenstand for en kontinuerlig debatt og utvikling.
Eierskapet må innrettes slik at sykehusene gis reell og økt beslutningsmyndighet. Det er viktig
at innretningen sikrer et godt regionalt og lokalt sykehustilbud, og at systemet for investeringer
i sykehussektoren forbedres.
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Statens eierskapsutøvelse må vurderes i lys av en fremtidig region-reform. Dette er ikke belyst
av utvalget. Utvalgets arbeid bør derfor følges opp med utredning med åpent mandat som
inkluderer dette viktige perspektivet, før Stortinget fatter en prinsippbeslutning om fremtidig
organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.
Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør
Anders Vollen
saksbehandler

Fotnoter:
1
Se kap. 2 i Jon Magnussen, Jan Frich, Karsten Vrangbæk, Pål Martinussen Mellom Politikk
og Administrasjon 2016.
2
Se McKinsey rapporter Investeringer i spesialisthelsetjenesten 2011 og 2013, undersøkelse
av Riksrevisjonen 2010-11, og RIFs State of The Nation 2015.
3
Se kap. 5 i Jon Magnussen, Jan Frich, Karsten Vrangbæk, Pål Martinussen Mellom Politikk
og Administrasjon 2016.
Vedlegg:
Jon Magnussen, Jan Frich, Karsten Vrangbæk, Pål Martinussen Mellom Politikk og
Administrasjon 2016.

5

Sak 10
Forslag om arbeidsprogram for 1.9.2017-31.8.2019

Til landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: 3.5.2017

Sak 10: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019
Sentralstyret nedsatte i oktober 2016 en arbeidsgruppe bestående av Jon Helle, visepresident i
Legeforeningen og leder for Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, leder av
Allmennlegeforeningen og Christer Mjåset, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers
forening til å lage utkast til nytt Arbeidsprogram 2017-2019. Nytt utkast skal være innenfor
rammen av det eksisterende Prinsipprogrammet 2015-19. Verdiene ligger fast, men målene og
tiltakene er justert i møte med nye politiske utfordringer. Arbeidsgruppen har derfor tatt
utgangspunkt i dagens arbeidsprogram i revisjonsarbeidet (2015-17). Samtidig har det vært et
mål å tydeliggjøre programmet ved å redusere antall overskrifter og ved å introdusere noen nye
tiltak.
Dagens arbeidsprogram ble vesentlig omarbeidet i 2015. Like fullt har det vært flere
forbedringspunkter i både form og innhold. Det har videre vært et ønske å lage et
arbeidsprogram som gir en retning for det felles arbeidet i kommende sentralstyreperiode.
Sentralstyret vedtok i møte 16.02.2017 å sende utkastet på høring med høringsfrist 19.04.2017.
Det er mottatt 8 høringsinnspill og kommentarer innen høringsfristen. Arbeidsprogrammet er
justert på bakgrunn av høringsinnspillene, og ble vedtatt oversendt landsstyret i sentralstyrets
møte den 02.05.2017.
Arbeidsprogrammet er videreutviklet, både i form og innhold. Det er både normativt og
argumenterende. Programmet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig
virksomhetsbeskrivelse, men inneholder konkrete budskap foreningen ønsker å videreutvikle
og arbeide for i den neste toårsperioden. Arbeidsprogrammet er en sentral del av grunnlaget for
Legeforeningens strategiske arbeid i programperioden. Virketidspunktet vil sammenfalle med
sentralstyreperioden.
Forslag til vedtak:
Forslag til arbeidsprogram 2017-19 godkjennes.
Sentralstyrets forslag til arbeidsprogram 2017-19 følger som vedlegg 1.
Høringsuttalelsene fra foreningsleddene ligger på høringssiden til Legeforeningen og kan leses
her: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Landsstyresak-Forslag-tilarbeidsprogram-2017-2019/
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Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
generalsekretær

Jorunn Fryjordet
avdelingsdirektør
Saksbehandler: Anders Vollen
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Arbeidsprogram 2017-19.
Et løft for fag og arbeidsmiljø.
Arbeidsprogrammet for 2017-19 er en videreutvikling av Legeforeningens tidligere
arbeidsprogram, og innenfor rammen av dagens prinsipprogram (2015-19). Arbeidsprogrammet
konkretiserer prinsipprogrammet gjennom delmål og tiltak.

Pasienten først
Det er i dag manglende samsvar mellom politiske ambisjoner og tildelte ressurser til å løse mange
av de utfordringene pasientene opplever. Samtidig står helsetjenesten overfor store utfordringer
når det gjelder å etablere nye digitale løsninger, samarbeid og samordning generelt. Hensynet til
pasienten må komme først i prioriteringer.










Den offentlige finansierte helsetjenesten må styrkes og videreutvikles for å unngå et todelt helsevesen, og for å sikre alle rett til likeverdig behandling.
Befolkningen må sikres gode akuttilbud i både primær- og spesialisthelsetjenesten
uavhengig av bosted.
Folkehelseperspektivet må med i alt offentlig utviklingsarbeid; Økt innsats for å motvirke
sosiale helseforskjeller er det viktigste tiltaket for å bedre folkehelsen.
Uønsket variasjon i utredning og behandling av pasienter må reduseres.
Nye og bedre utrednings- og behandlingsmetoder må raskere komme pasientene til gode.
Ved etiske dilemmaer i helsetjenesten må det legges til rette for at beslutningene fattes i
god dialog med pasient og pårørende.
Pasientene må oppleve god kommunikasjon og mulighet for aktiv deltagelse i egen
behandling og oppfølging, bl.a. gjennom gode digitale løsninger.
Pasientene må oppleve en sammenhengende helsetjeneste der de alltid er ivaretatt når
neste behandlingsledd overtar ansvaret. Samhandlingen må styrkes, både i og mellom
nivåene, i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Det bør satses mer på tiltak som fremmer pasientsikkerhet .

Gode rammer for fagutøvelsen
Det faglige er under press i dagens helse-Norge. Mange opplever at økonomiske rammer i økende
grad trumfer avgjørelser knyttet til pasientbehandling. Det er nødvendig at faglige premisser
vektes høyere i helsetjenesten enn det gjøres i dag.











Etikk må vektlegges i utdanningen av leger. Legeforeningen vil bidra til å fokusere på
viktige etiske utfordringer i legeyrket.
Rammene for fagutøvelsen må gi rom for faglig oppdatering og kontinuerlig
forbedringsarbeid.
De som arbeider nær pasienten må gis større myndighet og innflytelse på utvikling av
helsetjenesten.
Ny spesialitetsstruktur må styrke fagets betydning.
Forskning må stimuleres, være tellende tjeneste i ny spesialitetsstruktur og gjøres til en
mer attraktiv karrierevei for leger.
Andelen fordypningsstillinger hvor forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling
kombineres med klinikk, må økes.
Det bør legges bedre til rette for undervisning av medisinstudenter i klinikken, og at
undervisningens status heves.
Nasjonale e-helseløsninger må sette det kliniske formålet først.
Dagens digitale plattformer for meldingsutveksling må forbedres og implementeres mens
vi samtidig utvikler morgendagens plattformer.
Kvalitet må måles, variasjon analyseres, og resultatene brukes til læring og forbedring.
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Norske universiteter bør utdanne minst 85 prosent av landets fremtidige behov for leger.
Spesialistutdanningen må dimensjoneres for å utdanne minst 80 prosent av
legespesialistene.
Det må etableres utdanningsstillinger for spesialistkandidater i allmennmedisin i sykehus.
Arbeidsmedisinerens rolle som medisinsk faglig leder i bedriftshelsetjenesten må styrkes,
og godkjent bedriftshelsetjeneste må ha arbeidsmedisiner i minst 50 prosent stilling.

Gode rammer for yrkesutøvelsen
Forskning viser at dagens leger i synkende grad gis mulighet til å fokusere på pasientrettet
arbeid. Støttepersonell forsvinner, samtidig som pasientantallet og arbeidsoppgaver øker både
i primær- og spesialisthelsetjenesten. Denne trenden må snus, og det må i framtiden legges til
rette for at leger kan utøve faget og legeyrket på en bedre måte enn i dag.













Det må sikres gode nok økonomiske rammebetingelser i primærhelsetjenesten for å møte
overføringen av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten.
Fastlegeordningen må videreutvikles med vekt på kjerneoppgaver og fastlegens
koordinerende rolle. Antall fastlegehjemler må økes.
Legetjenesten i sykehjem og Kommunale akutte døgn-enheter (KAD)må styrkes for at
målene i samhandlingsreformen skal nås.
Bedre tilrettelegging for lege-pasientmøtene, deriblant mer merkantilt støttepersonell, må
på plass i helsetjenesten. Direkte pasientrettet arbeid bør utgjøre mer enn halvparten av
arbeidstiden til sykehusleger.
Det må sikres forsvarlige og kollektive vakt- og beredskapsordninger for alle leger.
Unntak fra arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven må ivaretas og forvaltes av partene i
fellesskap.
Implementeringen av faste stillinger må forseres og innføres slik det er avtalt.
Arbeidsbelastning på sykehus må kartlegges i en tid der arbeidspresset og
behandlingsansvaret øker for den enkelte lege.
Overlegekapasiteten må styrkes på grunn av nye oppgaver, inklusive utvidet
veiledningsplikt.
Gravide leger må sikres god tilrettelegging gjennom svangerskapet og ha rett til
automatisk vaktfritak i siste trimester.
Antallet avtalespesialister må økes og ordningen videreutvikles for å sikre fremtidig
rekruttering.
Legeforeningen skal arbeide for at leger i primær- og spesialisthelsetjenesten får en
positiv inntektsutvikling som hensyntar kompetanse og arbeidsbelastning.
Legeforeningen vil arbeide for kjønnsbalanse i grunnutdanningen, i de ulike spesialiteter,
og i lederstillinger i helsetjenesten.

Bedre organisering av helsetjenesten
Helseforetaksreformen har ikke svart ut forventningene. Overstyring og underledelse er blant
helsetjenestens største utfordringer. Det er behov for å gjøre strukturelle grep for å bedre
samhandling og koordinering. God, pasientnær ledelse gir bedre helsetjenester, høyere
pasientsikkerhet, mer fornøyde ansatte og bedre resultater.




Primær- og spesialisthelsetjenesten må videreutvikles til å bli en sammenhengende
helsetjeneste - slik at pasienten får korrekt diagnose og behandling til rett tid og på riktig
nivå.
Lederlinjene i sykehus må bli kortere, antall ledernivåer reduseres, og stedlig ledelse
innføres på alle sykehus.
Større investeringsbeslutninger om nye sykehusbygg må løftes opp til Stortinget.
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Hensiktsmessige og godt utbygde IKT-verktøy som kommuniserer med hverandre må på
plass i hele helsetjenesten.
Det må settes i gang tiltak for å få en bedre åpenhetskultur i helseforetakene.
Tillitsvalgte må involveres og lyttes til i omorganiseringsprosesser og i den daglige
driften.
Ansettelsesprosesser må være åpne, kvalitetssikrede og bygge på kvalifikasjonsprinsippet.
Det må sikres mulighet for at tillitsvalgte involveres i ansettelsesprosesser og
hjemmelstildeling.
Det må arbeides for kompetent og tydelig ledelse av kommunenes medisinske tilbud.
Legevaktsordningen må styrkes og videreutvikles.

En Legeforening for fremtiden
Legeforeningens formålsparagraf fremhever foreningens samfunnsansvar og engasjement, i
tillegg til å ivareta medlemmenes interesser. Denne målsettingen er enda viktigere nå for å møte
de endringene som skjer i samfunnet.
Legeforeningen vil:








Bidra til en bedre folkehelse gjennom samarbeid med andre sektorer og sivilsamfunn.
Være en viktig bidragsyter på relevante internasjonale arenaer og innenfor global helse.
Styrke de fagmedisinske foreninger gjennom organisatoriske grep.
Arbeide for fortsatt høy medlemsoppslutning, bl.a. gjennom gode medlemstilbud og
gjennom å kartlegge medlemmenes ønsker og behov.
Sørge for god kommunikasjon ut til medlemmer og offentlighet, bl.a. gjennom ny digital
plattform.
Være oppsøkende og bidra til å støtte og hjelpe medlemmene der de er.
Sørge for et sterkt og profesjonelt tillitsvalgtapparat og lederutvikling, som gjenspeiler
organisasjonen og gir plass på alle relevante arenaer i arbeidslivet.
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Sak 11
Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte
2019

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

03.05.2017

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019
Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse av
prosessefor å finne frem til en medarrangør i 2019. Vedtaket var følgende:
Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2017 hvor
organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal medarrangør for
landsstyremøtet i 2019. Legeforeningens avdelinger tilskrives med anmodning om å
fremme forslag om lokal arrangør og stedsvalg. Sentralstyret foreslår at møtet søkes
avviklet i tidsrommet tirsdag 4.6-torsdag 6. 6. 2019.
Avdelingene ble tilskrevet 26.11.2016 med frist 20.3.2017 for å fremme forslag eller
invitasjoner.
Ved høringsfristens utløp forelå uttalelser fra Hordaland legeforening, Vest-Agder
legeforening samt Leger i samfunnsmedisinsk arbeid.
Hordaland legeforening
Hordaland Legeforening inviterer landsstyret til å avholde sitt møte i Bergen i perioden 4.-6.
juni 2019.
Vest-Agder legeforening
Vest-Agder legeforening ønsker å legge landsstyremøtet 2019 til Scandic Bystranda Hotell.
Hotellet har egnede lokaler med kapasitet til å romme landsstyremøtet, og ligger sentralt i
sentrum på strandpromenaden. Vest-Agder legeforening ser frem til å kunne vise frem
Kristiansand og Sørlandet på sitt beste.
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid anbefalte at sentralstyret innstiller til valg av arrangør slik
at flere potensielle kandidater ikke benytter tid og ressurser unødvendig inn mot
landsstyremøtet.
Sentralstyret behandlet saken i møte 6.4.2017. Det ble fattet slikt vedtak:
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Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at landsstyremøte 2019 arrangeres av
Hordaland legeforening i Bergen eller Vest-Agder legeforening i Kristiansand, i
tidsrommet 4. - 6. juni.

Innstilling til vedtak:
Landsstyremøte 2019 arrangeres av Hordaland legeforening eller Vest-Agder
legeforening i tidsrommet 4. - 6. juni.

Med hilsen
Den norske legeforening sentralstyret
Anne Torill Nordli
Geir Riise
generalsekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg
Oversikt over arrangører av tidligere landsstyremøter

Arrangører av ordinære landsstyremøter siden 1886
Arrangører siden 1959
Aust-Agder legeforening
Akershus legeforening
Buskerud legeforening
Finnmark/Troms legeforening
Hedmark legeforening
Hordaland legeforening
Møre og Romsdal legeforening
Nordland legeforening
Nord-Trøndelag legeforening
Oppland legeforening
Oslo legeforening
Rogaland legeforening
Sogn og Fjordane legeforening
Sør-Trøndelag legeforening
Telemark legeforening
Troms legeforening
Vest-Agder legeforening
Vestfold legeforening
Østfold legeforening
Overordnede sykehuslægers forening
Yngre legers forening
Sentralstyret

1973,1998
1985
2007
1991, 2013
1993
1969, 1975, 1997, 2005
1977, 1994, 2003, 2017
1965,1991, 2009
1959, 2000
1961, 1999
1979, 1996
1977, 2004
1963, 1995, 2015
1987
1971, 1991, 2002
1973,1998
1967, 2001
1981
1983
1989
1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978,
1980, 1982, 1984,1986, 1988, 1990, 1992, 2006, 2008, 2010,
2011, 2012, 2014, 2016, 2018

Kronologisk rekkefølge
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

5.- 6.7
8.- 10.9.

Kristiania
Kristiania

27.-29.8.

Bergen

4.- 6.8.

Trondhjem

4.- 7.9.

Kristiania

26.-28.8.

Bergen

2.- 5.8.

Trondhjem

24.-26.8.

Kristiania

12.-14.8.

Stavanger

27.-29.8.

Hankø

Universitetets festsal

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

17.-19.7.

Trondhjem

9.-11.9.

Kristiania

9.-11.8.

Bergen

21.-25.8.

Larvik

25.-27.8.

Sandefjord

9.-11.9.

Kristiania

5.-7.9.

Kristiania

9.-11.8.

Trondhjem

7.-9.8.

Bergen

28.-30.8.

Hamar

26.-28.8.

Oslo

29.-31.8.

Oslo

15.-17.7.

Nidaros

30.6.-2.7.

Bergen

27.-29.8.

Larvik

27.-29.8.

Oslo

27.-29.6.

Stavanger

6.-8.9.45

Oslo

12.-14.6.47

Bergen

9.-10.6.49

Trondheim

27.-28.51

Oslo

20.-21.8.53

Stavanger

16.-17.6.55

Oslo

19.-20.9.57

Bergen
Oppland legeforening

Lillehammer

Oslo legeforening

Oslo

Sør-Trøndelag legeforening

Trondheim

Nordland legeforening

Bodø

Vestfold legeforening

Sandefjord

Hordaland legeforening

Voss

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Troms legeforening

Tromsø

Vest-Agder legeforening

Kristiansand

Hordaland legeforening

Bergen

Sogn og Fjordane legeforening

Loen

Rogaland legeforening

Stavanger

Østfold legeforening

Sarpsborg, Saga hotell

Sogn og Fjordane legeforening

Loen, Alexandra hotell

Akershus legeforening

Sandvika, Sheraton Oslofjord

Telemark legeforening

Bolkesjø, Bolkesjø hotell

Yngre legers forening

25.-27.5.04
25.-28.5.05
10.-12.5.06
22.-25.5.07
20.-22.5.08
03.-05.6.09
26.-28.5.10
23.-28.5.11
22.-24.5.12
04.-06.6.13
20.-22.5.14
27.-29.5.15
24.-26.5.16
30.-01.6.17

Sentralstyret (ekstraordinært)
Hedmark legeforening
Møre og Romsdal legeforening
Sør-Trøndelag legeforening
Sentralstyret (ekstraordinært)
Rogaland legeforening
Hordaland legeforening
Sentralstyret (ekstraordinært)
Sentralstyret (ekstraordinært)
Aust-Agder/Vest-Agder l f
Oslo legeforening
Oppland legeforening
Sentralstyret (ekstraordinært)
Vestfold legeforening
Sentralstyret (ekstraordinært)
Troms legeforening
Sentralstyret (ekstraordinært)
Møre og Romsdal legeforening
Sogn og Fjordane legeforening
Hordaland legeforening
Sentralstyret
Buskerud legeforening
Sentralstyret
Nordland legeforening
Sentralstyret
Sentralstyret m.fl. (125 års jub.)
Sentralstyret
Finnmark legeforening
Sentralstyret
Sør Trøndelag lægeforening
Sentralstyret
Møre og Romsdal legeforening

Røros, Røros turisthotell
Oslo
Alta, SAS
Oslo
Oslo
Hamar, Scandic hotell
Ålesund, Parken hotell
Trondheim, Brittania hotell
Oslo
Haugesund, Rica Maritim
Bergen, Hotell Norge
Oslo
Oslo
Kristiansand, Quality Kristiansand Hotel
Oslo, Royal Christiania Hotel
Lillehammer, Lillehammer turisthotell
Oslo
Sandefjord, Park hotell
Oslo
Tromsø, Rica Ishavshotell
Lillestrøm, Arena
Molde, Rica Seilet hotell
Loen, Alexandra hotell
Bergen, Scandic Hotell
Oslo, Soria Moria
Kongsberg, Quality Hotel Grand
Oslo, Soria Moria
Bodø, SAS
Oslo, Soria Moria
Oslo, Soria Moria
Oslo, Soria Moria
Alta, Rica Alta Hotel
Oslo, Soria Moria
Trondheim, Rica Nidelven Hotel
Oslo, Soria Moria
Ålesund, Rica Parken

29.-31.5.18

Sentralstyret

Oslo

Finnmark/Troms legeforening
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Sak 12.1 - Lovendringsforslag - Regionutvalgene
Til landsstyremøtet 2016 var det fremmet en sak om endring av Legeforeningens lover som
gjaldt representasjon (sammensetning) i regionutvalg. Saken ble ikke realitetsbehandlet i
landsstyret, fordi det ble pekt på behovet for grundigere utredninger før eventuelle endringer.
Landsstyret ba derfor sentralstyret nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å evaluere og
eventuelt foreslå endringer i dagens ordning med regionutvalg. Det skulle legges særlig vekt
på utvalgenes oppgaveportefølje, sammensetning og økonomi. Arbeidsgruppens anbefaling
skulle fremlegges på landsstyremøtet 2017.
På sentralstyremøtet 10. november 2016 nedsatte sentralstyret følgende arbeidsgruppe:
Visepresident i Legeforeningen og leder av Norsk Overlegeforening Jon Helle, leder av
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid Kirsten Toft, leder av regionutvalg Sør-Øst Tor Severinsen
og leder av Oslo legeforening Kristin Hovland. Arbeidsgruppens leder har vært Jon Helle.
Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen har levert en rapport og anbefaler justeringer av Legeforeningens lover. Det
gjelder regionutvalgenes formål, størrelse og sammensetning. Arbeidsgruppen mener det er
grunnlag for enkelte tiltak for å styrke regionutvalgenes funksjon. Arbeidsgruppen foreslår
mindre justeringer i lovene. Formålet med disse endringene er todelt:
 Å gi rom for hensiktsmessig sammensetning der gjeldende regulering har vist seg å
mangle nødvendig fleksibilitet
 Å tydeliggjøre formål
Landsstyresaken i 2016 innebar et ønske om å kunne supplere sammensetningen av
regionutvalg for å reflektere synspunkter fra helseforetakene i regionen. Arbeidsgruppen har
foreslått at regionutvalget kan utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om
dette fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta
regionutvalgenes formål og/eller geografiske representasjon. En slik tilføyelse i
Legeforeningens lover gir etter arbeidsgruppens syn rom for hensiktsmessig sammensetning
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ut fra de lokale behovene. Det pekes på at dagens lover har vist seg å mangle den nødvendige
grad av fleksibilitet.
Det foreslås videre at ved uenighet om sammensetning kan saken bringes inn for
sentralstyret. Formålet er en sikkerhetsventil i de tilfeller der regionutvalg ikke kommer i
stand på grunn av lokal uenighet – og uenigheten ikke løses lokalt.
Sentralstyret behandlet saken på e-post og fattet vedtak om å sende saken på bred
organisasjonsmessig høring.
Det er mottatt syv høringssvar:
 Styret i Hordaland legeforening støtter forslaget.
 Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk forening for arbeidsmedisin støtter forslaget.
 Styret i Norsk Overlegeforening støtter forslaget, men foreslår en språklig justering.
 Styret i Oslo legeforening støtter forslaget.
 Styret i Yngre legers forening støtter forslaget.
 Styret i Troms legeforening støtter i hovedsak forslaget, men mener lokalforeningens
leder fortsatt må være obligatorisk medlem i regionutvalget.
Høringsinstansene viser til at det er hensiktsmessig at Legeforeningens lover gir rom for mer
fleksibel sammensetning av regionutvalgene. Det vises også til at det er viktig at
regionutvalgenes formål tydeliggjøres i lovene.
Styret i Yngre legers forening peker på at i dagens situasjon er det én representant fra hver
yrkesforening i regionutvalget, og at Ylf var allerede i 2016 positive til Troms Legeforenings
forslag om at regionutvalget også skal bestå av foretakstillitsvalgt fra enten Of eller Ylf ved
alle helseforetakene i regionen. Ylf mener arbeidsgruppen har funnet en god løsning på dette
ved at regionutvalget skal kunne utvide sin sammensetning der tillitsvalgte synes det er
nødvendig.
Styret i Norsk Overlegeforening bemerker at det i dag ikke er regionale helsemyndigheter, og
at det derfor kan være hensiktsmessig å endre ordlyd i lovbestemmelsene. I all hovedsak vil
regionutvalgenes dialog utad skje med de regionale helseforetakene. Sentralstyret bemerker
at dagens ordlyd "regional helseforvaltning" er hensiktsmessig og vil favne videre enn for
eksempel begrepet "regionalt helseforetak". På tross av foretaksorganiseringen driver også
RHFene forvaltning av spesialisthelsetjenesten. Begrepet "forvaltning" er her en funksjonell
betegnelse, og kan anvendes selv om RHF ikke er et forvaltningsorgan i formell forstand.
Begrepet anses derfor ikke misvisende. Sentralstyret vurderer også at det er unaturlig å
befeste en mer spesifikk betegnelse i Legeforeningens lover, siden ordningen med regionale
helseforetak er til vurdering. Begrepet "helseforvaltning" foreslås derfor videreført i § 3-8.
Styret i Troms legeforening støtter forslaget, med unntak av å endre Legeforeningens lover
slik at lokalforeningslederen ikke lenger er et obligatorisk medlem av regionutvalget. Troms
legeforening mener lokalforeningslederens deltakelse i regionutvalget er viktig for å
koordinere og samkjøre lokalforeningen og regionutvalget. Sentralstyret mener dette
hensynet ivaretas ved lovendringsforslaget, ved at en representant for styret, fortrinnsvis
leder, skal være medlem av regionutvalget. Forslaget gir etter sentralstyret mening mer
fleksibilitet i ordningen ved at det er opp til lokalforeningens styre hvem som deltar i

regionutvalget. Forslaget er etter sentralstyrets mening i samsvar med intensjonen bak
lovendringen. Sentralstyret viser for øvrig til arbeidsgruppens vurderinger på dette punktet.
På bakgrunn av mottatte høringssvar anbefaler sentralstyret at arbeidsgruppens forslag til
lovendringer fremlegges for vedtak i landsstyret i samsvar med forslaget som har vært på
høring. Det bemerkes videre at arbeidsgruppens rapport inneholder flere forslag til
forbedringspunkter utover konkrete lovendringer, for eksempel veiledningsmateriell. Dette
vil bli fulgt opp i tillegg til foreslåtte lovendringer.
Innstilling til vedtak:
Lovendringer (ny tekst i kursiv og det som er strøket over foreslås fjernet):
§ 3-8 Regionutvalg
(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionutvalg som kontakt- og
samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionen og som legger til rette for dialog med
representativt organ for Den norske legeforening overfor regional helseforvaltning og
eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter som måtte opptre på et regionalt nivå, jf. fjerde
ledd.
(2) Regionutvalg skal bestå av:
- en representant for lederen for styret i hver av lokalforeningene i regionen, fortrinnsvis
leder og
- én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom
lokalforeningenes styre
- Een representant skal dessuten som oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings
avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.
Regionutvalget kan selv utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette
fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta
regionutvalgets formål og/eller geografiske representasjon. Ved uenighet om sammensetning
kan saken bringes inn for sentralstyret.
(3) Regionutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening.
Om nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.
(4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den
helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med
lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.
(5) I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionutvalget fatter vedtak i samråd med
sentralstyret.

(6) Regionutvalg skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet.
(7) Regionutvalg avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets virksomhet neste år og har rett
til å få tilskudd til driften i samsvar med vedtak av landsstyret.

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
Generalsekretær
Dokumentet er godkjent elektronisk
Saksbehandler: Hege Synne Rahm

Vedlegg:
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Lars Duvaland
Avdelingsdirektør/advokat

Evaluering av ordningen
med regionutvalg
Rapport fra arbeidsgruppe

Utvalg nedsatt av sentralstyret 10. november 2016 med bakgrunn i landsstyrevedtak fra
landsstyremøtet 2016
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1
1.1

Innledning
Bakgrunn for saken

Til landsstyremøtet 2016 var det fremmet en sak om endring av Legeforeningens lover som gjaldt
representasjon (sammensetning) i regionutvalg. Forslaget kom opprinnelig fra Troms legeforening.
Troms legeforening har over tid argumentert for at regionutvalgene mangler tilstrekkelig
representasjon fra helseforetakene i regionen. Troms legeforening mener det er og har vært en
vesentlig svakhet ved dagens sammensetning av regionutvalg at regionutvalg ikke er sikret
representasjon fra hvert sykehus.
Sentralstyret var enig med Troms legeforening i at intensjonene med forslaget var gode. Det ble vist
til at utviklingen i helseforetaksstrukturen de senere år går i retning av en stadig større grad av
overordnet styring. Beslutninger som treffes på regionalt nivå vil derfor kunne ha stor betydning for
medlemmenes arbeidsforhold i helseforetakene. Forslaget ville etter sentralstyrets mening i større
grad kunne ivareta at regionutvalg får kjennskap til viktige forhold i helseforetakene, og gjennom det
sikre best mulig ivaretakelse av medlemmenes interesser. Sentralstyret mente at hensynet til bred
representasjon burde veie tyngst, og at de beste grunner talte for en endring av Legeforeningens
lover.
Da saken kom til behandling i landsstyret, ble det en del debatt rundt saken. Flere påpekte at saken
krevde grundigere utredninger før eventuelle endringer. Kirsten Toft, Leger i samfunnsmedisinsk
arbeid (LSA), foreslo å utsette saken til 2017 i påvente av ytterligere utredning fra en arbeidsgruppe.
Forslaget, som fikk tilslutning av 128 av 132 delegater, lød slik:
Landsstyret ber sentralstyret sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å evaluere og
eventuelt foreslå endringer i dagens ordning med Regionutvalg. Det legges særlig vekt på
utvalgenes oppgaveportefølje, sammensetning og økonomi. Gruppens anbefaling legges frem
som sak for landsstyret i 2017.

1.2

Arbeidsgruppens sammensetning

På sentralstyremøtet 10. november 2016 nedsatte sentralstyret følgende arbeidsgruppe:
visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen Jon Helle, leder av Leger i
samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Kirsten Toft, leder av regionutvalg Sør-Øst Tor Severinsen og leder
av Oslo legeforening Kristin Hovland.
Arbeidsgruppens leder har vært Jon Helle.
Arbeidsgruppen har hatt sekretariatstøtte fra seksjonssjef Gorm Hoel i Samfunnspolitisk avdeling og
avdelingsdirektør/advokat Lars Duvaland og rådgiver/advokat Hege Synne Rahm i Avdeling for Jus og
arbeidsliv.

1.3

Arbeidsgruppens forståelse og avgrensning av mandatet

Som vist over, gjaldt saken opprinnelig et forslag om endret sammensetning i regionutvalgene.
Landsstyrevedtaket angir et bredere grunnlag og gir etter arbeidsgruppens vurdering adgang til å
vurdere alle sider ved ordningen. Sammensetning, oppgaveportefølje og økonomi er særlig
fremhevet.
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Regionutvalgenes eksistens, oppgaveportefølje og sammensetning har tidligere vært evaluert.
Arbeidsgruppen har gjennomgått disse, og viser til historikk under punkt 1.5. Det har etter tidligere
gjennomganger vært flertall i Landsstyret for å bevare og videreutvikle regionutvalgene. Gruppen vil
særlig trekke frem rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fra 2007, som etter
gruppas vurdering i det alt vesentlige gir en god beskrivelse av både status og videre utviklingsbehov
for utvalgene. Flere av tiltakene som foreslås i rapporten er allerede fulgt opp, jfr. punkt 2.5.1.
Utviklingen i etterkant av disse evalueringene har etter arbeidsgruppens syn ikke endret premissene
for berettigelsen av regionutvalg. På bakgrunn av dette har arbeidsgruppen valgt å konsentrere
arbeidet rundt utredning av sammensetning, oppgaveportefølje og økonomi.

1.4

Arbeidsgruppes arbeidsmetode

Arbeidsgruppen har hatt to arbeidsmøter, og kontakt mellom møtene. Kirsten Toft hadde ikke
anledning til å delta fysisk på møtene, men har gitt innspill til leder i forkant og til dels deltatt per
telefon. I tillegg har utvalgsleder og sekretariatet hatt flere arbeidsmøter.
Arbeidsgruppen har innhentet informasjon fra de konserntillitsvalgte (i rapporten ofte forkortet til
"KTV") og fra lederne av regionutvalgene. Lederne av regionutvalgene ble bedt om å gi
tilbakemelding på samarbeidet internt i regionutvalget, regionutvalget som kontakt- og
samarbeidsorgan mot det regionale helseforetaket og relasjonen mellom konserntillitsvalgt og
regionutvalget. De konserntillitsvalgte ble bedt om å gi en tilbakemelding på deres involvering i
regionutvalgenes arbeid. Videre ønsket arbeidsgruppen at de konserntillitsvalgte innhentet
synspunkter fra direktørene i de regionale helseforetakene om regionutvalgenes rolle som kontaktog samarbeidsorgan.
Arbeidsgruppen mottok utfyllende tilbakemeldinger fra alle lederne av regionutvalgene, de
konserntillitsvalgte og fra forslagsstiller til landsstyresaken fra 2016, Jo-Endre Midtbu. Fokus er at
regionutvalgene har et uforløst potensial. Regionutvalgene som har kontakt med de regionale
helseforetakene, blir lyttet til. Aktive regionutvalg fungerer også etter intensjonen om å tilrettelegge
for samarbeid mellom lokalforeningene i regionen. Flere har nevnt viktigheten av
konserntillitsvalgtes samarbeid med regionutvalget. Det er også påpekt med tanke på
regionutvalgenes sammensetning, og at regionutvalgene er sårbare i overgangsfaser i valgår.
Ledere i lokalforeningene og regionutvalgene drøftet i et felles møte 18. januar 2017
regionutvalgenes funksjon, sammensetning og økonomi. Flere mente det er viktig at
helseforetakenes utfordringer må tas med i regionutvalgenes arbeid. Det ble samtidig pekt på at
regionutvalgene ikke må bli for store, og at det må være fleksible løsninger for sammensetning. Det
ble fremhevet at det er behov for bedre verktøy for samhandling innad og mellom regionutvalgene
(nettbasert arbeidsrom, synliggjøring i nyhetsbrev og veiledning for regionutvalgene).
Regionutvalgenes medlemmer og arbeid må synliggjøres tydeligere i Legeforeningens organisasjon,
for eksempel på nettsiden.
Arbeidsgruppens leder har orientert Of-styret, Ylf-leder og Af-leder om arbeidsgruppens arbeid.
En del av arbeidsgruppens mandat er å vurdere økonomien knyttet til regionutvalgene.
Arbeidsgruppen har derfor innhentet budsjett- og regnskapsinformasjon fra Økonomi- og
administrasjonsavdelingen i sekretariatet. Se nærmere vurderinger i punkt 2.6.
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1.5

Kort om tidligere sentralstyresaker og landsstyresaker

Landsstyret i 2005 fattet vedtak om at regionutvalgene skulle evalueres innen landsstyremøtet 2006.
For å følge opp dette oppdraget ble Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) engasjert for å
utarbeide en rapport som ble lagt frem på landsstyremøtet 2007 (vedlegg 2). Det var altså to faser.
Målsettingen var at Legeforeningen skulle få et grunnlag for å vitalisere og styrke regionutvalgenes
posisjon og rolle. Temaene var:






Regionutvalgenes rolle som kontakt- og samarbeidsorgan overfor regionale
helsemyndigheter
Utvalgenes fokus på organisering, funksjonsfordeling og helsepolitisk utvikling
Utvalgenes kontakt og samordning overfor lokalforeningene og yrkesforeningenes
tillitsvalgte i regionen
Utvalgenes kontakt og samhandling med sentralstyret
Oppfatninger om utviklings- og forbedringstiltak

Sammensetning av regionutvalgene var ikke en del av evalueringens mandat. Gjennom intervjuene
var det likevel gitt uttrykk for at det kunne være behov for å diskutere ulike sider av
sammensetningen (side 21 i rapporten). Et av momentene var fordelingen mellom leger fra
kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten:
"(…) pekes det på at fordelingen av primærleger vs. ansatte fra spesialisthelsetjenesten i
regionsutvalget bør være så jevn som mulig. Bredden i utvalget er dets styrke, og en overvekt
av den ene eller den andre typen medlemmer bør unngås. Dersom fylkesavdelingslederne alle
er primærleger, kan det føre til for lite kunnskap og oppmerksomhet rundt
spesialisthelsetjenestens utfordringer. På samme måte kan for få primærleger føre til en
skjevhet som medfører at 1. linjetjenestens utfordringer og ikke minst, samhandlingen
mellom 1. og 2. linjetjenesten blir for lite påaktet i utvalget."
På landsstyremøtet i 2007 vedtok Landsstyret følgende:
"1. Landsstyret tar til etterretning sentralstyrets orientering om oppfølgning av
regionsutvalgene, og ber sentralstyret sørge for at utvalgene får støttefunksjoner for å
kunne fylle de oppgaver de er tiltenkt.
2. Landsstyret vil anbefale at
- utvalgene har faste kontaktpersoner i sekretariatet
- det avholdes møter mellom regionsutvalgene og sekretariatet med deltagelse
av sentralstyremedlemmer
- regionsutvalgene rapporterer om sin virksomhet ved innsending av
møtereferater og årsmeldinger
- Legeforeningen skal legge til rette for at regionsutvalgenes posisjon som et
viktig kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene styrkes
- Legeforeningen skal arbeide for en klargjøring av funksjon, ansvar og
myndighet for regionsutvalgene"
På landsstyremøtet i 2009 ble det vedtatt landsstyrerepresentasjon for regionutvalgene, det vil si
endring av Legeforeningens lover § 3-1-1. Regionutvalget er representert med leder. Dersom denne
er lokalforeningsleder, skal det velges ny landsstyrerepresentant fra lokalforeningen.
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I 2010 fremsatte Hordaland og Oslo legeforening forslag om å nedlegge regionutvalgene. Forslaget
innebar at regionutvalgene skulle nedlegges som lovbestemte organer i Legeforeningens
organisasjonsstruktur og ville medføre at antall representanter i landsstyret ville reduseres med fire.
Saken ble sendt på høring, og sentralstyret konstaterte at høringsinstansene var delt i synet
forslaget. Sentralstyret mente regionutvalgene hadde en viktig funksjon i en regionalisert
spesialisthelsetjeneste, og viste til at ved forrige landsstyremøte ble regionutvalgene styrket ved at
de fikk direkte representasjon i landsstyret. På den bakgrunn innstilte sentralstyret overfor
landsstyret at forslaget til lovendringer ikke skulle bli vedtatt.
På landsstyremøtet i 2013 fremmet Oslo legeforening forslag å legge ned regionutvalgene.
Sentralstyret behandlet saken og vedtok innstilling til vedtak om at forslaget skulle forkastes. Dette
ble enstemmig vedtatt av landsstyret.

1.6

Bakgrunn og erfaringer

Etableringen av regionutvalg i Legeforeningen har sin bakgrunn i den statlige overtakelsen av
spesialisthelsetjenesten i 2002 og organiseringen i regionale og lokale helseforetak. Vedtaket om
reform utløste en debatt i Legeforeningen om tilpasning av organisasjonen til den nye statlige
organiseringen av spesialisthelsetjenesten.
I 2003 besluttet landsstyret å gjøre de da fem regionutvalgene mer representative. Landsstyret
vedtok at regionutvalgene skulle utvides slik at de omfattet lederne av samtlige fylkesavdelinger i
regionen og en representant fra alle de yrkesforeninger som ikke er representert gjennom lederne,
samt en representant for Nmf fra nærmeste universitet.
I 2005 vedtok landsstyret at regionutvalget skulle lovfestes i hver av landets daværende fem
helseregioner. Fra vedtaket heter det også at regionutvalget selv skal velge sin leder, som ikke skal
anses å representere en yrkesforening. Om nødvendig oppnevnes annen
yrkesforeningsrepresentant. Mål og oppgaver for utvalgene ble trukket opp for regionutvalgene
basert på vedtakene gjort av landsstyret i perioden 2001-2005.
Oppgaven som kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionene og representativt
talerør for Legeforeningen overfor regionale helsemyndigheter, som beskrevet ved opprettelsen av
regionutvalgene i 2002, oppfattes utvilsomt som regionutvalgenes hovedoppgave. Evalueringen i
2007 (vedlegg 2) viste at det er et behov for regionutvalgene, men at regionutvalgene måtte bli mer
aktive organer. Flere ulike faktorer ble vektlagt; både økt engasjement internt i utvalgene, større
grad av kontakt med det regionale helseforetaket og mer kontakt med og bedre rammebetingelser
fra Legeforeningen sentralt.
I 2017 er flere av de nevnte faktorene fremdeles aktuelle. På enkelte områder har det skjedd en viss
utvikling, f.eks. kontakt med Legeforeningen sentralt. På andre områder er situasjonen uendret, eller
preget av stor regional variasjon, for eksempel kontakten med de regionale helseforetakene.

1.7

Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger

Arbeidsgruppen mener det er grunnlag for enkelte tiltak for å styrke regionutvalgenes funksjon.
Arbeidsgruppen foreslår mindre justeringer i lovene. Formålet med disse endringene er todelt:


Å gi rom for hensiktsmessig sammensetning der gjeldende regulering har vist seg å mangle
nødvendig fleksibilitet
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Å tydeliggjøre formål

Arbeidsgruppen mener videre det er et klart behov for utarbeidelse av veiledningsmateriale for å
klargjøre regionutvalgenes oppgaveportefølje og arbeidsmetoder. En tydeliggjøring av dette vil
kunne bidra til å styrke utvalgenes innflytelse og legitimitet overfor de regionale helseforetakene.
Arbeidsgruppen anbefaler at det utarbeides en veileder, og gir i denne rapporten noen anbefalinger
som kan brukes i veiledningsmaterialet.

2
2.1

Regionutvalgene
Regionutvalgenes rolle

2.1.1 Dagens situasjon
Siden opprettelsen har det vært utfordringer knyttet til hvilken rolle og plassering regionutvalgene
skal ha i Legeforeningens arbeid. Sentrale spørsmål er hvilken rolle skal de fylle i relasjon til de
regionale helseforetakene, men også til hovedforeningen. Regionutvalgenes aktivitet er preget av
stor variasjon mellom regionene. I 2007 var aktiviteten størst i Regionutvalg Nord, og daværende
regionutvalg Sør meldte om økende aktivitet. I Øst og Vest var bildet mer blandet, mens det i MidtNorge ble karakterisert som ikke-fungerende (vedlegg 2). I 2017 er situasjonen tilnærmet motsatt.
Aktiviteten er størst i Midt-Norge og i Sør-Øst. I Vest og i Nord har det ikke vært fungerende
regionutvalg det siste året. Både regionutvalget i Vest og Nord har nå satt i gang prosesser for å få i
gang aktiviteten. De siste årene har det i utvalgene med mest aktivitet vært 1-2 møter i halvåret. I
regionutvalgene med lav aktivitet har det vært forsøkt ulike grep for å få mer fungerende utvalg.
Regionutvalgene har vært en viktig arena som samarbeidsorgan mellom lokalforeningene. Dette har
f.eks. vært tilfellet i regionutvalget i Nord-Norge tidligere. Regionutvalgene fungerer i noen grad som
nettverksarena mellom tillitsvalgte. Flere peker på at dette gir rom for kontakt og dialog om aktuelle
saker/tema også utenom de faste møtene. I enkelte regioner pekes det imidlertid på at det er et
stort potensial for å utvikle regionutvalgene som samarbeidsorgan mellom helseforetakene. I Vest
omgjorde man en periode møtene til heldagsmøter med overnatting. Det ga en positiv effekt ved at
møtene i sterkere grad også ble en møteplass for tillitsvalgte i regionen.
I Helse Midt-Norge har den årlige helsepolitiske konferansen blitt et viktig møtepunkt for
regionutvalget og det regionale helseforetaket. Her samarbeider regionutvalget og det regionale
helseforetaket om program og belyser viktige helsepolitiske utfordringer i fellesskap.
Regionutvalgene i Midt og Nord har også en viktig rolle i de årlige hurtigruteseminarene, som er en
viktig møtearena med både helsemyndigheter og internt i Legeforeningen. Felles for regionutvalgene
er også at de i noen grad er preget av hvilke saker som preger utfordringene i regionen. Dette kan
f.eks. være ulike typer av lokaliserings- eller funksjonsfordelingsdebatter (f.eks. plassering av
nevrokirurgi i Helse Vest). Felles for utvalgene er at det er relativt lite dokumentasjon av aktivitet.
Det skrives i varierende grad notater fra møtene i regionutvalgene. Om de skrives, gjøres de
imidlertid i liten eller ingen grad tilgjengelig for andre, verken via nettsider eller innsending til
Legeforeningen.
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2.1.2 Arbeidsgruppens vurderinger
Arbeidsgruppen mener regionutvalgene har aktivisert seg i viktige regionalpolitiske saker.
Regionutvalgene bør imidlertid videreutvikle rollen som relasjonsbygger både mot helsemyndigheter
og innad i Legeforeningen. Det finnes gode eksempler på prosjekter som har utviklet seg til å bli
viktige arenaer for samhandling og helsepolitiske debatter, for eksempel den årlige helsepolitiske
konferansen i Midt- Norge. Utarbeidelsen av Helseplattformen i Midt-Norge er blitt fremhevet som
et annet eksempel der regionutvalget kan spille en rolle.
Arbeidsgruppen mener det er gode forutsetninger for at regionutvalgenes bredde gir verdi. Siden
regionutvalget er et uformelt organ uten direkte beslutningsmyndighet er utvalgenes brede
representasjon viktig for regionale helsemyndigheter. Spesielt i spørsmål som omhandler
samhandling mellom tjenestenivå og koordinering av aktører i helsetjenesten. Fastleger,
avtalespesialister, samfunnsmedisinere, arbeidsmedisinere og leger i vitenskapelige stillinger
medvirker alle til at regionutvalgene kan være en verdifull kontaktflate for de regionale
helseforetakene.
Aktiviteten i regionutvalgene er i dag varierende. Utvalgene er sårbare særlig i overgangsfaser i
valgår eller hvis det skjer store utskiftinger. Det hindrer at utvalgene får nødvendig kontinuitet. I
noen grad er man avhengig at enkeltpersoner tar ansvar. Dette er primært utvalgsledere og
konserntillitsvalgte. I utvalgene som i dag fungerer, er samarbeidet med konserntillitsvalgte godt.
Dette kan synes som en viktig forutsetning for at regionutvalget skal finne en rolle, ikke minst i
relasjonen til det regionale helseforetaket.

2.2

Regionutvalgenes sammensetning

2.2.1 Dagens situasjon
Sammensetningen av utvalgene reguleres etter Legeforeningens lover. Det er likevel relativt stor
variasjon mellom regionene når det gjelder sammensetning og størrelse. Dette henger også sammen
med antall lokalforeninger og helseforetak varier mellom regionene, f.eks. mellom Nord og Sør-Øst.
Utvalget er f.eks. større i Sør-Øst enn i de øvrige regionene. I noen grad kan dette også innvirke på
utvalgenes funksjon og virkemåte. I Nord har det vært relativt sterkt innslag av lokalforeningene,
mens det i Sør-Øst er en viss fleksibilitet med mer involvering av tillitsvalgte. I Midt er det
gjennomført rutiner som sikrer god representasjon og forankring fra yrkesforeningene.
Det vises videre til evalueringen som ble gjort i 2007 og som er gjengitt i punkt 1.5.
2.2.2 Arbeidsgruppens vurderinger
Regionutvalgene er en konstruksjon utarbeidet for å kunne samle innspill og påvirke helsepolitiske
spørsmål på regionnivå. Ordningen bygger på "lokalforeningssøylen" i foreningen, jf. lovenes § 3-8
(1). Samtidig sikres også bredde i yrkesforeningsrepresentasjon, samt Nmf, jf. lovenes § 3-8 (2).
Arbeidsgruppen mener en av styrkene til regionutvalgene er bredden i sammensetningen og dermed
muligheten til å gjøre helhetlige helsepolitiske vurderinger på tvers av nivåene i helsetjenesten.
Arbeidsgruppen mener det er viktig å sikre at hvert regionutvalg har en sammensetning og størrelse
med god geografisk representativitet/spredning. Samtidig tar utvalgenes virksomhet utgangspunkt i
en regional inndeling av "sørge for"-ansvaret for spesialisthelsetjenester. Det er derfor et viktig
hensyn at regionutvalget er slik sammensatt at det kan fange opp innspill fra de ulike delene av
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spesialisthelsetjenesten i regionen. Dette innebærer ikke at alle sykehus skal være representert i
utvalget. Det finnes flere måter for utvalget å hente innspill til sitt arbeid, noe som allerede skjer i
dag. Likevel mener arbeidsgruppen at det kan være forhold som tilsier behov for supplering av
utvalget utover den standardiserte bestemmelsen som finnes i dagens lover. Dagens regulering gir
ikke tilstrekkelig fleksibilitet til å sammensette regionutvalgene etter en konkret behovsvurdering og
hensyntatt regionale forskjeller. Arbeidsgruppens formål har vært å sette systemet med regionutvalg
i stand til å ha dynamiske prosesser lokalt i størst mulig grad, der regionutvalgene kan settes sammen
etter en konkret behovsvurdering. Arbeidsgruppen mener i tråd med dette at det ikke lenger bør
lovfestes at regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene.
Når det gjelder sammensetning av utvalget innebærer arbeidsgruppas lovforslag kun mindre
justeringer. Hver av lokalforeningene i regionen representeres av en styrerepresentant, fortrinnsvis
leder (se forslag til lovendring under punkt 3.1.4). Dette gir anledning til å ta hensyn til total
arbeidsbelastning for den aktuelle lokalforeningslederen. Det er svært viktig at vedkommende er
motivert for oppgaven. Ønske om å melde inn en annen enn leder kan også være begrunnet i
hensynet til kompetanse og erfaring, for eksempel dersom flere av lokalforeningslederne i en region
er allmennleger.
Videre bør hver av yrkesforeningene som ikke allerede er representert gjennom
lokalforeningslederne oppnevne ett medlem. Dette endres ikke fra dagens situasjon. Her vil det
kunne være grunnlag for dialog om for eksempel geografisk representasjon. Norsk
medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet har også en representant.
Her foreslås kun endringer av redaksjonell karakter i Legeforeningens lover.
Bak landsstyresaken i 2016 lå også et ønske om å kunne supplere sammensetningen for å reflektere
synspunkter fra helseforetakene i regionen. Etter arbeidsgruppens syn viser erfaringer at dette kan
gjøres på ulike måter, og behovene vil variere mellom regionene. Arbeidsgruppen mener det er
uhensiktsmessig å forsøke å utforme en sjablong som tar opp i seg alle slike behov. Det foreslås
derfor at regionutvalget kan utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette
fra organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta
regionutvalgenes formål og/eller geografiske representasjon. En slik tilføyelse i Legeforeningens lover
gir rom for hensiktsmessig sammensetning ut fra de lokale behovene. Dagens lover har vist seg å
mangle den nødvendige grad av fleksibilitet.
Det foreslås at ved uenighet om sammensetning kan saken bringes inn for sentralstyret. Formålet er
en sikkerhetsventil i de tilfeller der regionutvalg ikke kommer i stand på grunn av lokal uenighet – og
uenigheten ikke løses lokalt. Det er viktig at regionutvalgene kommer i stand, og at berørte parter
blir hørt i spørsmålet om sammensetning. Arbeidsgruppen mener lovforslaget sikrer at regionutvalg
blir operative.
Prosessen med å etablere regionutvalg bør startes snarest mulig og informasjon kan med fordel
sendes fra eksisterende regionutvalg til lokalforeningene på vårparten i valgår. Selve etableringen av
utvalget bør skje så raskt det lar seg gjøre etter 1. september og senest 1. november. Valg av
representant til RU må gjøres samtidig som konstituering av styret for lokalforeningen.
Arbeidsgruppen mener det er nyttig at eksisterende utvalg legger møteplan som sikrer møte mellom
RHF og nytt utvalg snarest mulig etter at dette er på plass.
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Arbeidsgruppen mener på denne bakgrunn det er behov for lovendringer som gjelder
sammensetning av regionutvalg, se konkrete forslag i kapittel 3.

2.3

Regionutvalgenes arbeidsoppgaver/oppgaveportefølje

2.3.1 Dagens situasjon
I Legeforeningens lover fremgår det at regionutvalgene skal være kontakt- og samarbeidsorgan for
lokalforeningene i regionene og representativt talerør for Legeforeningen overfor regional
helseforvaltning. I målsettingene for regionutvalgene (§ 3-8 (4)) er det framholdt at utvalgene særlig
skal ha sin oppmerksomhet på organisering og funksjonsfordelingssaker og den generelle
helsepolitiske utviklingen i regionen.
2.3.2 Arbeidsgruppens vurderinger
Arbeidsgruppen vil særlig peke på potensialet for at regionutvalgene videreutvikler rollen som
koordinator av lokalavdelingenes arbeid opp mot de regionale helseforetakene. Å være en stemme
som lyttes til, og som kan påvirke strategiske valg, vil også være meningsbærende for medlemmene i
regionutvalgene. Arbeidsgruppen vil særlig fremheve at regionutvalgene kan og bør være aktive i
saker som gjelder lokalsykehusenes organisering, og spørsmål som dreier seg om samhandling
mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er samtidig avgjørende at
regionutvalgenes sammensetning ivaretar dette formålet. Geografisk representativitet og faglig
sammensetning er avgjørende.
Arbeidsgruppen mener regionutvalgene i større grad bør være proaktive i den helsepolitiske
dagsorden. På denne måten kan regionutvalgene komme tidligere på banen i ulike
beslutningsprosesser. Dette forutsetter at regionutvalget har gode rutiner for samhandling med ulike
aktører. God kontakt med den konserntillitsvalgte/ansattrepresentanter i styrene er avgjørende.
Konserntillitsvalgte er bindeleddet mellom administrasjonen i helseforetakene og kommer tidlig inn i
ulike beslutningsprosesser.
Arbeidsgruppen mener det også må vurderes hvordan Legeforeningen sentralt kan involvere
regionutvalgene tidligere og mer systematisk i beslutningsprosesser. Det gjelder organisering av
lokalsykehusene, som vil være aktuelt i 2017 og 2018 ved implementeringen av nasjonal helse- og
sykehusplan. For at prosesser skal ha nødvendig legitimitet er det likevel avgjørende at sakene
kommer nedenfra og at det regionale og lokale synspunktene blir tungtveiende.

2.4

Kontaktflatene mot de regionale helseforetakene

2.4.1 Dagens situasjon
Det er i dag relativt stor variasjon når det gjelder kontakt mellom regionutvalgene og de regionale
helseforetakene. Noen av regionutvalgene har regelmessige møter med den regionale ledelsen.
Andre opplever at det er krevende å få i gang dialog. Manglende vilje og initiativ fra den regionale
ledelsen kan i enkelte regioner medføre at regionutvalget også oppleves mindre meningsbærende.
Da oppleves de formaliserte kanalene gjennom tillitsvalgte som de riktige og regionutvalget blir
mindre relevant.
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Regionutvalgene er ikke et organ som er opprettet i medhold av Hovedavtalen mellom
arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne-Helse. Det er opprettet som et formelt organ i
Legeforeningens lover. De regionale helseforetakene har ingen plikt til å møte regionutvalgene.
I Regionutvalg Midt og Sør-Øst er det regelmessige møter med ledelsen i det regionale
helseforetaket. Det er en gjennomgående oppfatning at den regionale ledelsen prioriterer møtene
med regionutvalgene. I Midt har ledelsen av det regionale helseforetaket uttrykt at det er nyttig å ha
et møtested der ledelsen også kan møte fastleger og samfunnsmedisinere, spesielt med tanke på
samhandling og elektronisk kommunikasjon. Det er blitt fremhevet at konserntillitsvalgtes (KTV)
samarbeid med Regionutvalget er et av suksesskriteriene i Midt-Norge. I denne regionen har det
også i flere år vært et velfungerende Akademiker- samarbeid (ASUR Midt), som samles tre til fire
ganger i året og evt. oftere, og som har telefonmøter i forkant av styremøtene. Det samme er tilfellet
i Helse-Sør Øst. KTV er FTVenes avtalebaserte representasjon, og KTVs kontakt med FTVene er derfor
svært viktig. ASUR treffer også RHFs administrerende direktør tre til fire ganger i året, og dette
oppleves som nyttig for alle parter.
I Nord har det tidligere vært gjennomført møter med det regionale helseforetaket en gang i året,
noen ganger halvårlige møter. Møtene var for det meste en arena for dialog og
informasjonsutveksling, og var av lite forpliktende karakter. Det var likevel et inntrykk av at møtene
var nyttige for det regionale helseforetaket. I Nord har regionutvalget lagt frem sine synspunkter på
fremtidens sykehusstruktur (Kvinnsland-utvalget).
I Nord er regionutvalget representert i samhandlingsutvalget i Helse-Nord og opplever stadig større
involvering. Viktige saker har bl.a. vært piloter knyttet til elektronisk samhandling mellom allmennog sykehuslegene.
I Vest er det pekt på at utvalget fungerer som et forum for samarbeid mellom lokalforeningslederne
og orientering fra KTV. I en periode ble det opprettet kontaktflate mote det regionale helseforetaket,
med møter med HR og fagdirektør i Helse Vest. Før den tid gikk det meste av kontakten gjennom
konserntillitsvalgt. For øyeblikket er dialogen med Helse-Vest krevende.
2.4.2 Arbeidsgruppens vurderinger
Arbeidsgruppen mener det er et uforløst potensial med tanke regionutvalgenes relasjon til de
regionale helseforetakene. Dette gjelder særlig Regionutvalg Vest og Regionutvalg Nord. En viktig
forutsetning for samarbeid med det regionale helseforetaket er konserntillitsvalgtes rolle.
Arbeidsgruppen mener det må finnes tiltak som sikrer at konserntillitsvalgt kan bli mer integrert i
regionutvalgenes arbeid. Det er viktig at konserntillitsvalgt deltar på møtene i regionutvalgene. Dette
er ikke praksis i alle regioner i dag. Ideelt sett kunne dette gjøres enda mer forpliktende ved
bestemmelser om at konserntillitsvalgt må være medlem av utvalget, selv om
representasjonsgrunnlaget for de konserntillitsvalgte (Akademikervalgt) kan tale imot dette. For
konserntillitsvalgtordningen gjennom Akademikerne kan vedkommende være psykolog. I praksis vil
imidlertid fast deltakelse og talerett gi samme effekt, særlig med tanke på at en sjelden eller aldri
praktiserer avstemning i utvalgene. Regionutvalgene er mer nettverksorgan enn beslutningsorgan.
Arbeidsgruppen vil derfor henstille til at konserntillitsvalgte integreres i regionutvalgene med fast
møtedeltagelse og talerett.

11

Arbeidsgruppen finnergode eksempler på at regionutvalget har fungert bra i rollen. Regionutvalget i
Midt-Norge og lokalforeningene spilte, sammen med konserntillitsvalgt og hovedforeningen, en
viktig rolle i lokalisering av nytt lokalsykehus på Nord-Vestlandet i 2014. Dette gjaldt både forholdet
til regionale helsemyndigheter og samordning internt i foreningen. Lokaliseringssaker er krevende,
men her kan regionutvalg i samarbeid med konserntillitsvalgt og hovedforeningen spille en
nødvendig rolle også i fremtidige prosesser.
Regionutvalgene bør også ta ansvar i Akademikernes regionale samarbeidsutvalg (ASUR). Dette er
grunnleggende viktig for å forankre konserntillitsvalgtes funksjon i regionen. Arbeidsgruppen viser til
erfaringene fra Helse-Midt.

2.5

Regionutvalgenes kontaktflater og arbeidsmåter med Legeforeningen sentralt

2.5.1 Dagens situasjon
Evalueringen av regionutvalgene i 2007 viste at det er behov for mer regelmessig og strukturert
kontakt med hovedforeningen. Det gjaldt både politisk ledelse og sekretariatet. Det ble pekt på at
kontaktflatene burde avtale et visst antall faste møter/samlinger per år. Det fremgikk i mindre grad
hvorvidt disse samlingene burde omfatte alle regionutvalgenes medlemmer eller kun lederne. Det
ble pekt på at et visst antall samlinger i året vil være et meget godt bidrag til å styrke kontakten
mellom utvalgene og legeforeningen sentralt. Det ble særlig pekt på at slike møter er viktige ved
oppstarten av hver nye funksjonsperiode for at regionutvalgene kunne gis innblikk i Legeforeningens
strategier og arbeidsmetoder.
I dag gjennomføres det regelmessige møter med president to ganger årlig. Dette er møter med fast
agenda der Legeforeningen orienterer om viktige helsepolitiske saker. I tillegg orienterer
regionutvalgene om viktige regionale saker.
Det gjennomføres i tillegg et årlig seminar der leder i alle ledd i foreningen inviteres til en todagers
samling for å drøfte viktige helsepolitiske saker. Det er de siste årene gjennomført fellesmøter for
regionutvalgene og lokalforeningene før det årlige lederseminaret i Legeforeningen i januar. Her
orienterer også Legeforeningens sekretariat om viktige saker.
De senere årene har det også vært en samling på høsten for lokalforeningsledere og
regionutvalgsledere hvor forskjellige tema blir tatt opp.
2.5.2 Arbeidsgruppens vurderinger
Arbeidsgruppen mener de regelmessige møtene mellom Legeforeningen sentralt og regionutvalgene
kan videreutvikles ved at det legges opp til et enda tettere samarbeid om utvalgte saker. Det er
behov for mer og bedre strukturert møtevirksomhet.
Arbeidsgruppen mener det bør utvikles nettbaserte arbeidsrom for regionutvalgene. I tillegg må
arbeidet synliggjøres mer i organisasjonen.

2.6

Budsjett/regnskap

2.6.1 Dagens situasjon
Budsjettet for regionutvalgene fastsettes sammen med den årlige fordelingen av
kontingentinntektene mellom hovedforeningen, yrkesforeningene, lokalforeningene, de
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fagmedisinske foreningene og NMF. Regionutvalgenes budsjett er en integrert del av
Legeforeningens budsjett.
Andel av kontingentinntektene som er tilfalt regionutvalgene er holdt på ca. 1,0 % de siste 2-3 år.
Budsjettet fordeles i utgangspunktet likt på regionutvalgene, men ved måling av resultat mot
budsjett vil det være totalen for alle utvalgene en ser på, ikke om det enkelte utvalget går over eller
under budsjett. Som en ser av tabellen nedenfor, har budsjettoverskridelse ikke vært en
problemstilling siden 2009. Sentralstyret er for øvrig gjennom de årlige budsjettvedtak gitt fullmakt
til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål, noe som gir ytterligere fleksibilitet
innenfor Legeforeningens årlige budsjett.
Under er en oversikt over regionutvalgenes kostnader målt mot totalt budsjett i perioden 2008-2016.
Generelt har de totale kostnadene vist en gradvis nedgang i perioden. De to siste år har kun 36 % av
budsjettene vært benyttet.

År RU Sør-Øst
2008
469
2009
306
2010
95
2011
161
2012
173
2013
153
2014
134
2015
129
2016
185
Sum
1 805

Regnskap
RU Vest
RU Midt
148
151
120
161
83
96
43
217
98
374
105
433
65
514
39
380
2
408
703
2 734

RU Nord
644
608
466
346
216
170
254
126
104
2 934

Totalt
1 412
1 195
740
767
860
860
967
674
699
8 174

Budsjett
Totalt
1 100
1 100
1 133
1 654
1 704
1 755
1 808
1 864
1 918
14 036

Brukt av
budsjett
128 %
109 %
65 %
46 %
50 %
49 %
53 %
36 %
36 %
58 %

Alle beløp i hele tusen

2.6.2 Arbeidsgruppens vurderinger
Rammebudsjett vedtatt av landsstyret er retningsgivende for det kommende budsjettåret, samtidig
som sentralstyret i budsjettvedtaket er gitt fullmakt til omdisponeringer mellom budsjettposter.
Dette vil også inkludere budsjett for regionutvalgene. Landsstyret har overlatt til sentralstyret å
utarbeide et operasjonelt budsjett i løpet av høsten for kommende budsjettår, noe som gir
foreningen en mulighet til å opptre fleksibelt ved endringer i rammebetingelser og andre faktorer.
Regionutvalgene bør derfor innen utløpet av september hvert år sende inn sine budsjettforslag for
det kommende budsjettåret til sekretariatet. Nye kostnadskrevende aktiviteter skal begrunnes.
Dersom samlet budsjett for regionutvalgene overstiger beløpet vedtatt i rammebudsjettet, vil
sentralstyret vurdere innholdet i budsjettforslagene og bestemme om og eventuelt hvordan en
overskridelse skal dekkes inn.
Arbeidsgruppen mener videre det er avgjørende at lokalforeningene skjermes for eventuelle
budsjettoverskridelser i regionutvalgene.
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2.7

Arbeidsgruppens anbefalinger

Arbeidsgruppen anbefaler at det iverksettes tiltak som sikrer gode rutiner for regionutvalgenes plass
i Legeforeningen. Det gjelder blant annet at relasjonen til hovedforeningen styrkes, og at
regionutvalgene gis verktøy (arbeidsrom, veileder) som ivaretar deres funksjon på best mulig måte.
Det er samtidig avgjørende at regionutvalgene vokser frem i regionalt forankrede prosesser og etter
lokale behov. Arbeidsgruppen anbefaler videre at det iverksettes rutiner som sikrer at
konserntillitsvalgt blir representert i regionutvalget:









Det bør etableres formaliserte møter hvert halvår mellom Legeforeningens president og
regionutvalgenes leder og konserntillitsvalgte.
Regionutvalgene bør holde sentralstyret skriftlig orientert om sin virksomhet gjennom årlig
rapportering. For å skape synergi mellom regionutvalgene bør slik rapportering også gis av
det enkelte regionutvalg i egnet fellesmøte med andre regionutvalg.
Konserntillitsvalgte bør delta i regionutvalget med talerett for å sikre god dialog opp mot det
regionale helseforetaket.
Avhengig av lokale forhold og aktuelle saker bør regionutvalget stå fritt til å invitere
foretakstillitsvalgte til sine møter.
Intern informasjon- og erfaringsutveksling mellom regionutvalgene kan løses gjennom å
opprette et eget arbeidsrom for regionutvalgene på Legeforeningens nettsider. Det bør
utredes hvordan dette kan utvikles.
Akademikersamarbeidet i regionen (ASUR) bør kobles til regionutvalgenes virksomhet

Det er et klart behov for utarbeidelse av veiledningsmateriale for å klargjøre regionutvalgenes
oppgaveportefølje og arbeidsmetoder.

3

Endringsforslag i Legeforeningens lover

3.1.1 Innledning
Vedlagt som vedlegg 1 er Legeforeningens lover § 3-8 om regionutvalg. Arbeidsgruppen foreslår
lovendringer på to hovedpunkter. Det første gjelder regionutvalgenes formål, som fremgår av
Legeforeningens lover § 3-8 første ledd og fjerde ledd. Lovendringene som foreslås på dette punktet
innebærer ingen realitetsendring, kun språklig endringer/forenklinger for å tydeliggjøre
regionutvalgenes formål. Det andre lovendringsforslaget gjelder regionutvalgenes sammensetning, §
3-8 andre ledd. Her foreslår arbeidsgruppen mindre innholdsmessige endringer.
3.1.2 Endringsforslag i formålsbestemmelsen (1. ledd)
Første ledd i dagens lovtekst om regionutvalg inneholder en formålsangivelse. Denne, sammenholdt
med fjerde ledd, tydeliggjør formålet med regionutvalg. Nåværende lovtekst er som følger:
"(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionutvalg som kontakt- og
samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionen og representativt organ for Den norske
legeforening overfor regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter som
måtte opptre på et regionalt nivå.
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(4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den
helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med
lokalforeningene og yrkesforeningens tillitsvalgte i regionen."
Arbeidsgruppen foreslås at ordlyden i første ledd forenkles for å tydeliggjøre formålet, og at første
ledd henviser til fjerde ledd.
Arbeidsgruppens forslag, som viser forslagene om endringer, fremgår under:
(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionutvalg som kontakt- og samarbeidsorgan
for lokalforeningene i regionen og som legger til rette for dialog med representativt organ for Den
norske legeforening overfor regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller
kontraktsparter som måtte opptre på et regionalt nivå, jf. fjerde ledd.
3.1.3 Endringsforslag vedr. størrelse og sammensetning (2. ledd)
Nåværende § 3-8 i Legeforeningens lover regulerer sammensetning av regionutvalg i andre ledd:
"(2) Regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal
representant for alle yrkesforeningene som ikke allerede er representert gjennom
lokalforeningslederne. En representant skal dessuten oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings
avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet".
Det vises til punkt 2.2 som gjennomgår arbeidsgruppens forslag til endringer. På denne bakgrunn
foreslår arbeidsgruppen følgende endringer:
Regionutvalg skal bestå av:
-

en representant for lederen for styret i hver av lokalforeningene i regionen, fortrinnsvis leder og
en lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom
lokalforeningslederne lokalforeningenes styre
en representant skal dessuten som oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg
ved nærmeste medisinske fakultet

Regionutvalget kan selv utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette fra
organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta regionutvalgets
formål og/eller geografiske representasjon. Ved uenighet om sammensetning kan saken bringes inn
for sentralstyret.

3.1.4

Forslag til ny regulering

§ 3-8 Regionutvalg
(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionutvalg som kontakt- og samarbeidsorgan
for lokalforeningene i regionen og som legger til rette for dialog med representativt organ for Den
norske legeforening overfor regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller
kontraktsparter som måtte opptre på et regionalt nivå, jf. fjerde ledd.
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(2) Regionutvalg skal bestå av:
- en representant for lederen for styret i hver av lokalforeningene i regionen, fortrinnsvis leder og
- én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom
lokalforeningenes styre
- Een representant skal dessuten som oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg
ved nærmeste medisinske fakultet.
Regionutvalget kan selv utvide sin sammensetning dersom det kommer frem forslag om dette fra
organisasjonsledd eller tillitsvalgte i regionen og dette anses nødvendig for å ivareta regionutvalgets
formål og/eller geografiske representasjon. Ved uenighet om sammensetning kan saken bringes inn
for sentralstyret.
(3) Regionutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening. Om
nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.
(4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den
helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med
lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.
(5) I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionutvalget fatter vedtak i samråd med sentralstyret.
(6) Regionutvalg skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet.
(7) Regionutvalg avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets virksomhet neste år og har rett til å få
tilskudd til driften i samsvar med vedtak av landsstyret.

Vedlegg 1: Legeforeningen lover§ 3-8 Regionutvalg
Vedlegg 2: Evaluering av regionutvalgene i den norske legeforening. NIBR rapport 2007
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VEDLEGG 1

§ 3-8 Regionutvalg
(1) For hver offentlig helseregion skal det etableres et regionutvalg som kontakt- og
samarbeidsorgan for lokalforeningene i regionen og representativt organ for Den norske
legeforening overfor regional helseforvaltning og eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter
som måtte opptre på et regionalt nivå.
(2) Regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen og én lokal
representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er representert gjennom
lokalforeningslederne. En representant skal dessuten oppnevnes av Norsk
medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved nærmeste medisinske fakultet.
(3) Regionutvalg skal selv velge sin leder, som ikke skal anses å representere yrkesforening. Om
nødvendig oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.
(4) Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den
helsepolitiske utvikling i regionen og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med
lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.
(5) I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionutvalget fatter vedtak i samråd med
sentralstyret.
(6) Regionutvalg skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet.
(7) Regionutvalg avgir årlig et forslag til budsjett for utvalgets virksomhet neste år og har rett til å
få tilskudd til driften i samsvar med vedtak av landsstyret.
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1.

Om oppdraget og rapportens innretning

1.1.

Bakgrunnen for oppdraget

I denne rapporten presenteres resultatene fra intervjuer med ledere og tidligere ledere av
regionsutvalg, ansatterepresentanter i RIF-styrer og region/konserntillitsvalgte
vinteren
2007. Intervjurunden er en oppfølging av de to spørreundersøkelsene som ble gjennom-

ført våren 2006; en undersøkelse blant nåværende og tidligere medlemmer i regionsutvalgene i Den norske lægeforening og en undersøkelse blant andre tillitsvalgte i Den

norske Lægeforening og Akademikerne.
Evalueringen har sin bakgrunni at Landstyreti Den norske Lægeforening
(heretterkalt
Legeforeningen) i mai 2005 fattet vedtak om at regionsutvalgene skulle evalueres innen

mai 2006. For å følge opp dette oppdragetble Norsk institutt
for by- og regionforskning
(NIBR) i samarbeid med IRIS A/S i Stavanger engasjert for å utføre den elektroniske
spørreundersøkelsen våren 2006
. Denne er dokumentert i Opedal og Stigen 2006.1

Sentralstyret vedtok videre høsten 2006 at den elektroniske spørreundersøkelsen skulle
følges opp gjennom en intervjuundersøkelse

vinteren 2007. Formålet med denne

undersøkelsen har vært å innhente synspunkter på hvordan regionsutvalgenes funksjon
og oppgaver kan tydeliggjøres og utvikles, og hvilke arbeidsmåter som kan bygge opp

under regionsutvalgenes rolle.
Denne intervjurunden har således
, i motsetning til den elektroniske undersøkelsen, hatt
til hensikt å rette blikketfremover. Målsettingen er at foreningen skal få et grunnlag for
å vitalisere og styrke regionsutvalgenes posisjon og rolle.
Undersøkelsen

legges frem for Landsstyret våren 2007. Norsk institutt for by- og

regionsforskning ved forsker Inger Marie Stigen har gjennomført intervjuene, delvis i
samarbeid med sekretariatet i Legeforeningen, representert ved Terje Sletnes og Matias
Nissen-Meyer. Rapporten er i sin helhet skrevet av Inger Marie Stigen.

1.2.

Om rapportens struktur

Rapporten er delt i to hoveddeler. Del I er ment å gi et bakteppe for gjennomgangen av
informantintervjuene.

Her redegjøres det først, i kapittel 2, for bakgrunn og målsettinger

for ordningen med regionsutvalg (jfr. Opedal og Stigen 2006:2ff). Deretter presenteres
hovedfunnene fra fjorårets elektroniske spørreundersøkelse (jfr. Opedal og Stigen
2006:24ff) i kapittel 3. Vi har valgt å inkludere disse kapitlene også i årets rapport med

tanke på at leseren kan ha behov for å oppdatere seg mht. bakgrunn og hovedfunn fra
fjorårets spørreundersøkelse.

Rapportens del II omhandler intervjuundersøkelsen vinteren 2007. I kapittel 4 gjøres det
rede for metode, utvalg av informanter og valg av hovedtema for intervjuene.
I Opedal, Ståle og Inger Marie Stigen (2006): Evaluering av regionsutvalgene i Den norske
Lægeforening. Presentasjon av spørreundersøkelser blant regionsutvalgenes nåværende og tidligere
medlemmer og andre tillitsvalgte i regionene. IRIS A/S og NIBR. Notat.
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Resultatene fra årets intervjuer blir så presentert i kapittel 5, før vi gir en kort
oppsummerende kommentar til hovedfunnene i kapittel 6.
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Del l

Bakgrunn og erfaringer

Hovedfunn fra spørreundersøkelse 2006
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2.

Bakgrunn og målsettinger for regionsutvalgene

Etableringen av regionsutvalg i Legeforeningen har sin bakgrunn i den statlige

overtakelsen av spesialisthelsetjenesten i 2002 og organiseringeni regionale og lokale
helseforetak
. Vedtaket om reform utløste en debatt i Legeforeningen om tilpasning av
organisasjonen til den nye statlige organiseringen av spesialisthelsetjenesten.

Landsstyretpåla sentralstyreti 2001 umiddelbartå organisere og finansiere et
interimsutvalgav tillitsvalgte i hver region bestående av en landsrådsrepresentantfor
Ylf, Of og PSL og en representantfra hver av fylkesavdelingene i de enkelte fylkene i
regionen
. I vedtaket ble det presisert at interimsutvalgenevar legenes tillitsvalgtkontakt
opp mot det regionale helseforetaket
, og skulle fungere som rådgivende organ for
medlemmer som var ansatterepresentanter i foretaksstyrene.
12003 besluttet Landsstyret å gjøre de fem regionsutvalgene

mer representative.

Det

vedtok at regionsutvalgene skulle utvides slik at de omfattet lederne av samtlige fylkesavdelinger i regionen og en representant fra alle de yrkesforeninger som ikke er representert gjennom lederne, samt en representant for Nmf fra nærmeste universitet. Det ble
presisert at regionsutvalgets leder ikke anses å representere en yrkesforening. Landstyret
bekreftet da et tidligere vedtak om at regionsutvalgene skal representere Legeforeningen
på regionalt nivå og kan vedta å samordne synspunkter og interesser, avgjøre uenighet

og forplikte medlemmer i regionen i viktige spørsmål.
12005 vedtok så Landsstyret at regionsutvalget skulle lovfestes i hver av landets fem
helseregioner. Det ble presisert at regionsutvalget skal bestå av lederen for hver av
lokalforeningene i regionen og en lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke
er representert gjennom lokalforeningslederne, samt en representant for Nmf fra
nærmeste medisinske fakultet. Fra vedtaket heter det også at regionsutvalget

selv skal

velge sin leder, som ikke skal anses å representere en yrkesforening. Om nødvendig
oppnevnes annen yrkesforeningsrepresentant.
Mål og oppgaver for utvalgene ble trukket
opp for regionsutvalgene basert på vedtakene gjort av Landsstyret i perioden 2001-

2005. Disse ble spesifikt gitt gjennom vedtak i 2001 om etableringen av interimsutvalgene og gjennom senere vedtak knyttet til regionsutvalgene i perioden etter 2001.
Målene og oppgavene til regionsutvalgene

har vært utgangspunktet,

både for å vurdere

erfaringene med utvalgene i fjorårets elektroniske spørreundersøkelse og i årets
intervjurunde. Ved etableringen av regionsutvalgene

i 2000, ble oppgavene for regions-

utvalgene beskrevet:
Utvalget skal være et kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene i
regionen og representativt organ for Den norske lægeforening overfor regionale
helsemyndigheter og eventuelle arbeidsgivere eller kontraktsparter som måtte
opptre på et regionalt nivå.
Utvalget skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering og funksjonsdeling
og den helsepolitiske utvikling i regionen.
Regionsutvalget skal i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med
lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.
Regionsutvalget kan vedta å samordne synspunkter og interesser og avgjøre
uenighet og forplikte lokalforeningene og deres medlemmer i regionen i
spørsmål der enhetlig opptreden er viktig.
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I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionsutvalget fatter vedtak i samråd
med sentralstyret.

Regionsutvalget skal periodisk holde sentralstyret orientert om sin virksomhet.
Videre utgjør organisasjonsutvalgets

rapport en referanseramme

for spørsmål knyttet til

funksjonen og rollen til regionsutvalgene innenfor Legeforeningens organisasjon. I
Organisasjonsutvalgets
rapport diskuteres mulige fordeler og ulemper ved regional
organisering, noe som dannet et utgangspunkt for innretningen på evalueringen.

3.

Elektronisk spørreundersøkelse 2006 - hovedfunn

Evalueringen var en mål- og resultatevaluering. Det betyr at målene og oppgavene til
regionsutvalgene, slik Landsstyret i Legeforeningen har definert disse, utgjorde
evalueringsstandarder
i vurderingen av hvor godt ordningen med regionsutvalg
fungerer. Funn og observasjoner fra de to spørreundersøkelsene er sammenfattet i

følgende temaer:
Utvalgenes rolle som kontakt og samarbeidsorgan overfor regionale
helsemyndigheter
Utvalgenes fokus på organisering, funksjonsfordeling og helsepolitisk utvikling
Utvalgenes kontakt og samordning i forhold til lokalforeningene og
yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen
Utvalgenes kontakt og samhandling med sentralstyret
Oppfatninger om utviklings- og forbedringstiltak

Hovedkonklusjonen var at ordningen med regionsutvalg i Legeforeningen ikke hadde
funnet en form som høstet bred oppslutning blant medlemmene og andre tillitsvalgte.
Det var flere av medlemmene i regionsutvalgene og blant andre tillitsvalgte som mente
at ordningen med regionsutvalg var mislykket enn vellykket. Over 40 % svarte at
ordningen var svært eller nokså mislykket, mens under 20 % mente at ordningen var
nokså vellykket. Kun I respondent syntes at ordningen så langt hadde vært svært
vellykket.
Undersøkelsene avdekket videre at medlemmene og andre tillitsvalgte i flere spørsmål
var sterkt delt i synet på ordningen med regionsutvalg. Knappe halvparten svarte at ordningen med regionsutvalg i noen eller stor grad er nyttig, mens den andre halvparten

ikke syntes at ordningen er nyttig slik den er organisert i dag. Medlemmene og andre
tillitsvalgte var også delt i synet på om regionsutvalgene

ivaretar de oppgavene de er gitt

av Landsstyret.
Det var imidlertid bred enighet om at regionsutvalgene har for få oppgaver og at de er
for uklart definert. Mellom 70 og 80 % av respondentene

var av denne oppfatning.

Nærmere to tredeler mente også at regionsutvalgene fungerer lite tilfredsstillende som
legeforeningens organisatoriske motstykke til de regionale helseforetakene. Sammenligningen av svargivningen

samme hovedmønsteret.

fra medlemmene og øvrige tillitsvalgte viste stort sett det

En gjennomgang av svargivningen fordelt på region viste ingen markante og
systematiske forskjeller mellom regionene, med ett unntak. Medlemmene i
Regionsutvalg Nord oppfattet gjennomgående

sitt utvalg som mer aktivt og

velfungerende enn medlemmene i de andre regionene. Det tyder med andre ord på at
regionsutvalget i helseregion Nord i større grad har høyere aktivitet og mer fastlagte
rutiner enn utvalgene i de øvrige regionene.

Funnene og resultatene forøvrig kan sammenfattes på denne måten ut fra målene med
ordningen:
Rollen som kontakt og samarbeidsorgan
overforregionale helsemyndigheter.
Tatt i betraktning målsettingen om en rolle som kontakt- og samarbeidsorgan overfor
regionale helsemyndigheter, fremsto kontakten med regionale og lokale helseforetak
som relativt begrenset. Bare vel en fjerdedel av respondentene oppga at de hadde
kontakt hver måned eller oftere med regionale og lokale helseforetak, mens tre
fjerdedeler oppga at de kun hadde kontakt årlig, sjelden eller aldri. Kontakten med
regionale helseforetak var først og fremst formell, mens den var mer uformell i forhold
til de lokale helseforetakene. Spørreundersøkelsen blant medlemmene tydet på at
regionsutvalgene i noen utstrekning tar initiativ til å få satt saker på dagsorden overfor
regionale helseforetak og kommer med uttalelser eller følger opp saker som allerede står
på dagsordenen, men innflytelsen overfor regionale helsemyndigheter oppfattes å være
nokså begrenset. Om lag to tredeler av respondentene

oppga at det er ganske eller svært

vanskelig å få innflytelse overfor de regionale og lokale helseforetakene. At kontakten
og samarbeidet med helseforetakene

er begrenset viste seg også ved at regions-

utvalgenes medlemmer i liten grad oppga å bli benyttet av helseforetakene som
medisinske rådgivere eller som medlemmer i utvalg, råd og styrer som foretakene
etablerer. Kun 21 % svarte at medlemmene i nokså stor eller stor grad benyttes som
medisinske rådgivere, mens 18 % svarte bekreftende på at de var blitt oppnevnt som
medlemmer av utvalg, råd, styrer eller lignende.
Utvalgenes fokus på organisering,

oppgave- og funksjonsfordeling

og helsepolitisk

utvikling i regionen
Organisering av spesialisthelsetjenesten er utvilsomt et tema som har hatt stort fokus i
regionsutvalgene. 9 av 10 svargivere oppga at dette temaet hadde vært på dagsorden i
noen/i stor grad. Også samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i
regionen viste seg å stå sentralt (88 % oppga dette), mens fokuset på organisering av

primærhelsetjenesten var noe mindre. 59 % oppga at dette i noen/i stor grad hadde vært
et tema på utvalgenes dagsorden.
Oppgave- og funksjonsfordeling har en sentral plass på utvalgenes dagsorden. Hele 78
% svarte at dette i noen/i stor grad er tema for utvalgenes arbeid. Over 40 % oppga

dessuten at de hadde hatt kontakt med regionale og lokale helseforetak om oppgave og
funksjonsfordeling, mens om lag to tredeler oppga at de hadde hatt kontakt med
konserntillitsvalgte og ansatterepresentanter i styrene om slike spørsmål. Kontakten med
andre instanser som sentrale statlige myndigheter, brukerutvalg, fylkesmann, lokale
aksjonsgrupper og mediene hadde et begrenset omfang. Utvalgsmedlemmene var

imidlertid sterkt delt i synet på om regionsutvalgene hadde vært en pådriver overfor
regionale helseforetak i oppgave- og funksjonsfordelingssaker. Godt og vel halvparten
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(54 %) svarte at regionsutvalget hadde vært en slik pådriver i noen eller stor grad. Det
var også delte oppfatninger om regionsutvalgene hadde opptrådt som motstandere av
forslag fra regionale helseforetak i slike saker. 54 % svarte her i noen/i stor grad. Helt
klar var imidlertid oppfatningen om i hvilken grad regionsutvalgene hadde lagt til grunn
fylkesavdelingenes synspunkter i slike saker. 81 % bekreftet at så var tilfelle i noen/i
stor grad.
Kontakt og samordning
i forholdtil lokalforeningene
og yrkesforeningenes
tillitsvalgte i
regionen

Målsettingen omhandler regionsutvalgenes forhold til lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen. Undersøkelsen

viste, ikke overraskende,

at

fylkesavdelingene var det organ regionsutvalgsmedlemmene hadde mest kontakt med.
57 % svarte at de hadde hatt slik kontakt månedlig eller oftere. Kontakten er både av
formell og uformell art. Dataene viste også at det synes å være et gjensidig påvirknings-

forhold mellom regionsutvalg og fylkesavdeling. Et klart flertall (56 %) syntes at det er
svært lett eller nokså lett å få innflytelse over fylkesavdelingene,

og over 80 % mente at

fylkesavdelingene i noen/i stor grad har innflytelse over arbeidet i regionsutvalget. Tre
fjerdedeler mente også at regionsutvalget hadde bidratt til kontakt og samarbeid mellom
fylkesavdelingene. Fylkesavdelingene er også den instans som flest mente regionsutvalgene fremmer sine synspunkter overfor, enten det er i form av initiativ til å få satt
saker på dagsorden (42 %), eller som oppfølging av saker som allerede er på dagsorden
(46 %). Kontakten var betydelig mindre med øvrige tillitsvalgte på regionalt og lokalt
nivå, og denne var også av mer uformell karakter. Utvalgene synes betydelig mindre
aktive mht. til å fremme eller reagere på saker i forhold til øvrige tillitsvalgte lokalt, og
innflytelsen vis a vis disse er også mindre, slik medlemmene vurderte det.
Evalueringen viste videre at utvalgene i betydelig grad hadde innledet samarbeid med
konserntillitsvalgte i helseregionene. 73 % oppgir at slikt samarbeid var innledet. Over
halvparten av respondentene svarte bekreftende på at konserntillitsvalgt innkalles til
regionsutvalgenes møter, og det er heller ikke uvanlig at konserntillitsvalgte brukes som
uformell rådgiver.
Regionsutvalgene synes imidlertid ikke å ha påtatt seg en samordnende rolle i forhold til
Legeforeningens forhandlinger i de lokale helseforetakene. 88 % av medlemmene svarte
benektende på dette. Medlemmene var dessuten delt i synet på hvorvidt regionsutvalgene hadde virket samlende i saker hvor fylkesavdelingene har hatt ulike
standpunkter i oppgave- og funksjonsfordelingssaker. 54 % svarte at dette var tilfelle i
noen/i stor grad. Medlemmene ble videre bedt om å gi eksempler på saker der
regionsutvalget hadde virket samlende i spørsmål om oppgave- og funksjonsfordeling
hvor det i utgangspunktet var uenighet mellom fylkesavdelingene. Litt over en fjerdedel
av respondentene kommenterte dette spørsmålet. De som ga kommentarer mente at
regionsutvalgene generelt har søkt å opptre samlende utad. Utvalget ble fremhevet som
en viktig arena for å unngå potensielle konflikter. Dette forutsetter imidlertid at utvalget
har oversikt over fylkesavdelingenes standpunkter, noe det ble hevdet at de ikke alltid
har. Eksempler på saker som trekkes fram er interne høringssaker i Legeforeningen,
samt oppgave- og funksjonsfordelingssaker
innen og mellom foretak.

Et stort flertall av respondentene, både blant medlemmer og øvrige tillitsvalgte, var
dessuten av den oppfatning at oppgavene til regionsutvalgene
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ikke er klart definerte,

mens fylkesavdelingene på sin side synes å ha beholdt sine oppgaver. Svarene på mange
av spørsmålene tydet på at forholdet mellom regionsutvalgene og fylkesavdelingene er
nokså uavklart. Men det var stor uenighet om hvordan forholdet mellom nivåene bør
utvikles. Blant medlemmene var det et klart flertall som var uenige i at regionsutvalgene
bør erstatte fylkesavdelingene, mens de øvrige tillitsvalgte var delt på midten i synet på
forholdet mellom regionsutvalg og fylkesavdelinger.

Samhandling

og kontakt med sentralstyret

Legeforeningen

sentralt er en av de instansene som medlemmene

i regionsutvalgene

viste seg å ha hyppigst kontakt med, gjennom møter eller annen formell skriftlig
kontakt. Utvalgene ble imidlertid oppfattet som mer reaktive enn aktive i forhold til
sentralleddet. Medlemmene er også ganske delte i synet på hvor stor innflytelse regionsutvalgene har overfor legeforeningen

sentralt.

Dataene viste dessuten at regionsutvalgene

i svært begrenset utstrekning hadde tatt

kontakt med sentralstyret for å avklare kontroversielle og prinsipielle saker. Hele tre
fjerdedeler svarte at de i liten grad eller ikke i det hele tatt hadde tatt slik kontakt. Når
det gjelder spørsmålet om sentralstyret hadde fatt tilstrekkelig informasjon om
regionsutvalgets

aktivitet var meningene svært delte. 47 % svarte her i liten grad.

Utviklings- ogforbedringstiltak
Regionsutvalgenes

medlemmer og andre tillitsvalgte ble også konfrontert med ulike

utviklingstiltak som kan bedre regionsutvalgenes virkemåte. Det var som nevnt et klart
flertall som mente at oppgavene til utvalgene er for få, at de er for uklart definerte og at
utvalgene mangler tyngde i forhold til de regionale og lokale helseforetakene. Det var
imidlertid ingen bred enighet om hvilke tiltak som behøves for å forbedre utvalgene.
Bredest enighet var det om at utvalgene bør ha andre oppgaver. 4 av 5 medlemmer

mente dette. Medlemmene delte seg imidlertid i synet på hvilke oppgaver som bør være
viktigst for regionsutvalgene.

I synet på sammensetting

av regionsutvalgene

var et lite

flertall (53 %) mot å endre dagens sammensetting blant medlemmene. Blant de øvrige
tillitsvalgte var det 55 % som var for å endre dagens sammensetting. Det var heller ikke,
noen bred oppslutning om å fjerne fylkesavdelingene, og ingen enighet om direkte
representasjon

til Landsstyret. Svargiverne var her delt i to om lag like store leire.

Konklusjonen var derfor at det, bortsett fra i helseregion Nord, synes å være en stor
enighet om at dagens ordning ikke fungerte bra nok på det tidspunkt spørreundersøkelsen ble gjennomført. Det var imidlertid stor uenighet om hva som bør gjøres.
I spørreundersøkelsen ble imidlertid respondentene ikke spurt om komme med
synspunkter på konkrete tiltak til forbedring. Spørreundersøkelsen var i så måte først og
fremst tilbakeskuende. Dette har en søkt å "bøte på" gjennom den oppfølgende
intervjurunden vinteren 2007. Her er "veien videre" hovedfokus.

10

Del II

Veien videre..

Resultater fra informantintervjuer 2007
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4.

Design av intervjuundersøkelse 2007 informanter og metode

Informanter og intervjumetode

Valget av informanter til intervjuundersøkelsen ble gjort av Legeforeningen sentralt.
De forespurte ble imidlertid oppfordret til å gi tilbakemelding om hvorvidt utvalget var
hensiktsmessig, og komme med forslag til flere informanter. Det kom svært få
tilleggsforslag. Følgende grupper av informanter ble invitert til å delta: Ledere og
tidligere ledere av regionsutvalg, ansatterepresentanter i RHF-styrer og region/
konserntillitsvalgte. Av praktiske årsaker og av hensyn til tiden som sto til rådighet
måtte antallet intervjuer begrenses. Oversikt over informantene vises i rapportens

vedlegg.
Det har vært en utfordring å gjennomføre intervjuene innen den tiden som sto til
rådighet. Sekretariatet har bisittet noen av intervjuene, for å kunne forberede saken til
Sentralstyret og Landsstyret raskere.

Pr. 16. mars 2007 er 11 av 14 informanter

intervjuet, enten i personlige møter eller gjennom telefonintervju. 1 intervju skal
gjennomføres i uke 12, mens de to øvrige informantene ikke har gitt tilbakemelding på
henvendelser om intervjutidspunkt. Det ble brukt diktafon/digital opptaker under
samtlige intervjuer for å styrke reliabiliteten i undersøkelsen. Undersøkelsen er meldt til
personvernombudet

for forskning, og intervjuene vil bli slettet ved prosjektslutt.

Underveis ble det dessuten arrangert en felles samling for alle regionsutvalgene på
Gardermoen 26. februar 2007, etter initiativ fra Regionsutvalgene i Midt-Norge og Sør.
Evaluator deltok også på denne samlingen. Her ble det gitt viktige og interessante
innspill til evalueringen.
Temaer/spørsmål
Temaene i intervjuene har omhandlet hvordan regionsutvalgenes funksjon og oppgaver
kan tydeliggjøres og utvikles, og hvilke arbeidsmåter som kan bygge opp under
regionsutvalgenes rolle. Spørsmålene bygger på undersøkelsen som ble gjort vinteren

2006, og de ble formulert på en slik måte at respondentene skulle kunne begrunne sine
synspunkter, og gi anbefalinger om hvordan arbeidet i regionsutvalgene kan forbedres
fremover. Målsettingen med intervjuene har med andre ord vært å få et dekkende bilde
av erfaringene som er gjort i regionsutvalgene, og samle eksempler på hvordan
oppgaver og arbeidsmåter kan løses og etableres på en god måte.
Hvorvidt legeforeningen skal ha et regionalt ledd og om sammensettingen av
regionsutvalgene er hensiktsmessig har ikke vært hovedtema for intervjuene, da disse
spørsmålene har vært behandlet i vedtaksfattende organer tidligere. Hovedtemaene som
har vært behandlet har således vært:
•

Arbeidsfelt/hovedoppgaver: (Helsepolitikk: arbeids- og funksjonsfordeling,
samordning mellom fylkesavdelingene,

faglig kontaktpunkt

•
•

Kontaktflater og arbeidsmåter
Administrative støttefunksjoner/frikjøp/økonomi

•

Generelt om utfordringer og muligheter
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mot RHF/HF)

5.

Intervjuundersøkelse 2007 - hovedfunn

5.1.

Uavklart rolle, varierende aktivitetsnivå og lite

dokumentasjonav aktivitet, men vilje til utvikling
Intervjuenestøtter opp om resultatene fra spørreundersøkelsen våren 2006 når det gjelder
erfaringer med arbeidet i regionsutvalgene. Det er en gjennomgående oppfatning at det
har vært for dårlig definert hvilken rolle og plassering regionsutvalgene skal ha i

legeforeningens arbeid. Hva skal regionsutvalgene ha ansvar for og hvilken rolle skal de
fylle vis av vis de regionale helseforetakene og legeforeningen sentralt? Regionsutvalgene "mangler en naturlig plass" er uttrykk som brukes om utvalgene i intervjuene.

Dette har preget arbeidet de første årene, og informantene er derfor svært positiv til at
legeforeningen sentralt vier regionsutvalgenes oppgaver og funksjon økt oppmerksomhet gjennom den pågående undersøkelsen.

Informantene rapporterer om et svært varierende engasjement og aktivitetsnivå blant
medlemmene i regionsutvalgene. Arbeidet drives gjerne av noen "ildsjeler" blant
utvalgsledere og konserntillitsvalgte, men forøvrig meldes det om noe varierende
møtehyppighet og oppslutning om møtene. Aktiviteten er utvilsomt størst i
Regionsutvalg Nord, men også Regionsutvalg Sør melder om økende aktivitet. Bildet er
noe mer blandet for Regionsutvalg Øst og Regionsutvalg Vest. Utvalget i Midt-Norge

karakteriserer seg selv som ikke fungerende, så langt. Her rapporteres det også at det er
en utfordring at det er så stor gjennomtrekk

i utvalget, noe som svekker kontinuiteten

i

utvalgets arbeid.
Felles for utvalgene er at det er lite dokumentasjon av aktivitet. Det skrives i varierende
grad referater fra møtene. Om de skrives, gjøres de imidlertid i liten eller ingen grad
tilgjengelig for andre, verken via nettsider eller innsending til legeforeningen sentralt.
Det er heller ingen praksis for utarbeiding av årsrapporter. Med unntak av Regionsutvalg Nord, har de andre utvalgene sparsomt med sekretariatsressurser til rådighet for
den mer "merkantile" delen av utvalgets arbeid.
Informantene framholder at regionsutvalgene er for lite kjent i legeforeningen, så vel
blant de tillitsvalgte som de øvrige medlemmene. Utvalgene er også for lite kjent og
påaktet i flere av de regionale helseforetakene. Helseforetakene har så langt ikke hatt
noen forpliktelser overfor regionsutvalgene,

bare vis a vis tillitsmannsutvalget.

Få eller

ingen antar at regionsutvalgene er særlig godt kjent blant politikere og opinionen for
øvrig.

Kontakten med de respektive regionale helseforetakene er altså svært varierende fra
utvalg til utvalg. Dette kan antakelig både ses som en følge av, og en årsak til, den noe
"labre" aktiviteten i regionsutvalgene. Når det er sagt, gir alle utvalgene eksempler på

saker der regionsutvalgene har opptrådt som viktige premissleverandører for arbeidet i
helseforetakene. Det refereres også i Midt-Norge til nylig gjennomslag i en for dem
svært viktig sak, noe som gir grunn til økt optimisme.

At utvalgene det siste året har tatt

initiativ til fellesarrangementer for å få satt aktiviteten i regionsutvalgene på dagsorden
(seminar på hurtigruta desember 2006), er også positivt.
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Bildet som tegnes av aktiviteten i regionsutvalgene må derfor, på tross av den noe
varierende aktiviteten, engasjementet og synligheten, ikke beskrives for pessimistisk.
Flere av informantene gir uttrykk for at utvalgene også må gis tid til å finne sin plass og

å "gå seg til". Riktignok trekker mange fram den nylig vedtatte sammenslåingen av
Helse Sør og Helse Øst som et usikkerhetsmoment i forhold til framtiden for det
regionale leddet i spesialisthelsetjenesten, men gjennomgående viser informantene
ønske om og vilje til å satse på utvikling av regionsutvalgene. Uansett overordnet
styringsstruktur (direktorat i stedet for regionale foretak?) ser en for seg at et regionalt
fokus vil være nødvendig også i framtiden.

5.2.

Regionsutvalgenes arbeidsfelt / hovedoppgaver

Påvirker av regional helsepolitikk, faglig støttespiller eller forhandlingsaktør?
Oppgaven som kontakt og samarbeidsorgan

for lokalforeningene

i regionene og

representativt talerør for Legeforeningen overfor regionale helsemyndigheter, slik den
ble beskrevet ved opprettelsen av regionsutvalgene i 2002, oppfattes utvilsomt som
regionsutvalgenes hovedoppgave blant informantene. Spørsmålet er hvordan denne
funksjonen skal fylles med innhold. En kan her tenke seg ulike roller; som påvirker av
regional helsepolitikk, faglig støttespiller overfor de regionale helseforetakene eller
faglig forhandlingsaktør.
I målsettingene for regionsutvalgene er det framholdt at utvalgene særlig skal ha sin
oppmerksomhet på organisering og funksjonsfordelingssaker
og den generelle
helsepolitiske utviklingen i regionen. Det er også denne typen saker informantene

i all

hovedsak trekker fram som det som bør være utvalgenes hovedfokus, og det er denne
typen saker informantene gir flest eksempler på at utvalgene har engasjert seg i.

Koordinering av lokalavdelingenes arbeid opp mot de regionale helseforetakene, slik at
man kan påvirke strategiske valg, anses som hovedfunksjonen. Særlig pekes det på at
regionsutvalgene har vært, og bør være, aktive i saker som omhandler lokalsykehusenes
organisering,

og spørsmål som dreier seg om samhandling mellom 1. og 2. linjetjen-

esten. Dette er saker hvor regionsutvalgene bør være en stor ressurs, gitt den brede
geografiske og faglige sammensettingen

av utvalgene.

Det er ingen åpenbar grense mellom rollen som påvirker av regional helsepolitikk der
en søker å påvirke strategiske valg i helseforetakene

og rollen som faglig støttespiller

for regionene. Det framheves av noen av informantene at de fleste helseforetakene har
så stor og bred medisinsk-faglig kompetanse i administrasjonen i helseforetaket at
regionsutvalgenes rolle her først og fremst blir å sikre at de faglige utredningene fra
helseforetakene ivaretar alle spesialisthelsetjenestens områder. Blant annet blir følger
for spesialistutdanning og turnustjeneste trukket fram som områder som helseforetakene
har lite fokus på. Det framholdes at mandatene ofte er så snevre at det blir vanskelig å se
konsekvenser

for andre og ulike deler av spesialisthelsetjenesten.

Regionsutvalgene

kan,

med sin brede sammensetting, bidra til et mer helhetlig fokus på denne typen utredninger og også slik være en "vaktbikkje" overfor helseforetaket.
Samtidig er en også svært åpen for at regionsutvalgene kan, og bør, engasjeres direkte i
faglig utredningsarbeid på initiativ fra de regionale helseforetakene eller fra
legeforeningen sentralt. Her påpekes det at det ikke nødvendigvis er regionsutvalgs-
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medlemmene selv som skal delta. Det viktige er at regionsutvalget har oversikt
(utarbeidet lister) over ressurspersoner i regionen som de kan kontakte når
regionsutvalgene får forespørsel fra helseforetakene om å bidra i utredningsarbeid.
Flere av informantene gir eksempler på at slike lister over faglige ressurspersoner er
svært nyttige, men de må være laget på forhånd slik at regionsutvalget kan komme tidlig
på banen og være proaktiv, enten det er snakk om høringer og utredninger som

regionstuvalgene blir anmodet om å gi innspill til, eller helsepolitiske innspill som
utvalgene selv tar initiativ til.
Nesten uten unntak, gir informantene uttrykk for at regionsutvalgenes fokus og aktivitet
må avgrenses mot den rene fagforeningsaktiviteten i foreningen. En informant uttrykker
det slik: "jeg har brukt en del tid på hva som regionsutvalgets oppgaver, og hva som er
tillitsvalgtapparatets

funksjoner".

Regionsutvalgene

forventes å støtte opp under

konserntillitsvalgt og gi denne forankring i sitt arbeid, men det betyr ikke at
regionsutvalgene bør engasjere deg direkte i tillitsmannsarbeid. Det framholdes at
dersom regionsutvalgene skal oppnå den nødvendige legitimitet vis a vis de regionale
myndighetene så må en skille klart mellom rollen som helsepolitisk aktør og
fagforeningsaktør.

En informant uttrykker det på denne måten: "vår styrke er å tale

pasientens sak og fagets sak, ikke vår egen. Vi skal ikke ha noen blandede agendaer. Jeg
har sett hvordan leger er blitt parkert fordi de er blitt mistenkt for å mele sin egen kake
eller sin egen lønnsslipp".
Det betyr likevel ikke at regionsutvalget

ikke kan
interne
ha oppgaver knyttet opp også

mot dette hovedområdet for legeforeningens engasjement. Det vises til at regionsutvalget har hatt og kan ha en sentral rolle i forbindelse med organisering av valg av

tillitsvalgte (listesamarbeid). I og med at flere og flere forhandlingsarenaer blir lokale,
blir det dessuten også etterspørsel etter ressurspersoner som kan gi råd i lokale forhandlinger i primærhelsetjenesten. En av informantene spør om ikke regionsutvalgene kan gi
støtte og opplæring i denne typen lokale prosesser.
Sist, men ikke dermed uviktig, pekes det på at regionsutvalgene

også kan arrangere

ulike typer sosiale aktiviteter, kurs osv. En informant kommenterer denne rollen slik:
"Det sosiale er viktig for at legeforeningen ikke skal bli for fjern. Jeg føler at legeforeningen blir litt for avmektig der ute. Vi må skape tettere forankring i foreningen. Nå er

det mest tidsskriftet."
Hvordan skape en agenda/sakstilfang for regionutvalgene? Proaktiv eller reaktiv
rolle?

Et sentralt spørsmål i forlengelsen av spørsmålet om hvilke arbeidsoppgaver utvalgene
skal ha, er hvordan regionsoppgavene skal "komme i inngrep" med relevante
helsepolitiske saker. For flere av regionsutvalgenes del har de så langt stort sett vært
reaktiv i forhold til saker som er satt på dagsorden fra andre aktører. Eksempler på slike
saker er høringer fra helseforetakene eller fra legeforeningen sentralt. Det er en utbredt
oppfatning at regionsutvalgene i større grad bør være proaktive i forhold til den
helsepolitiske dagsorden. Bare slik kan regionsutvalgene komme tidligere på banen i
ulike beslutningsprosesser.

Dette betinger at regionsutvalget

har god og rutinisert

kontakt med ulike aktører. God kontakt med den konserntillitsvalgte/ansatterepresentanter i styrene er ifølge informantene uvurderlig, da denne gjennom sin kontakt med
administrasjonen

i helseforetakene

kommer tidlig i inngrep med de regionale

15

beslutningsprosessene.

Det er en utfordring at sakspapirer til styremøtene i

helseforetakene offentliggjøres så tett opp mot møtedato at det ikke blir tid til å samle
medlemmene i regionsutvalgene for å diskutere styresaker. Derfor blir
regionstillitsvalgt et så viktig bindeledd mellom regionsutvalgene og de regionale
helseforetakene.
Et annet tiltak som kan bidra til å gjøre regionsutvalgene mer proaktive er at de enkelte
medlemmer i regionsutvalgene får ansvar for å følge spesielt med på hvert sitt fagområde. Slik kan en
rutinisere ansvaret for følge med og "å søke opp" saker som utvalget
bør engasjere seg i.

Svært mange av informantene framholder imidlertid at også legeforeningen sentralt bør
involvere regionsutvalgene tidligere og mer systematisk i beslutningsprosesser enn det
som har vært tilfelle så langt. Igjen trekkes utredningen om organisering av lokalsykehusene fram som eksempel på en type sak der regionsutvalgene bør (burde) vært
konsultert. Også prosessen rundt den nylig vedtatte sammenslåingen av Helse Sør og
Helse Øst nevnes som en sak der regionsutvalgene kunne vært involvert på en bedre
måte.

Enkelte tar likevel til orde for at regionsutvalgene ikke bare kan legitimeres gjennom
saker som sendes ovenfra. De fleste sakene må komme nedenfra. Utvalgene kan ikke
fungere fra sak til sak sendt ovenfra. Engasjementet må komme
og drives nedenfra, dette gir størst legitimitet blant medlemmene.

Beslutningsorgan
I målsettingene

eller nettverksorgan?
for regionsutvalgets

arbeid heter det at regionsutvalget

i størst mulig

grad skal opptre i samråd og samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes
tillitsvalgte i regionen. Dessuten sies det at regionsutvalget skal samordne synspunkter
og interesser og avgjøre uenighet, og forplikte lokalforeningene og deres medlemmer i
regionen i spørsmål der enhetlig opptreden er viktig.

Disse formuleringene peker i retning av at regionsutvalgene kan (og i enkelte tilfelle
bør) opptre som et beslutningsorgan, som fatter forpliktende vedtak, gjennom avstemninger. Blant informantene er det imidlertid samstemmighet om at regionsutvalgene så
langt verken har, eller bør, fungere i henhold til slik beslutningsmodell.
Grunnstrukturen i legeforeningen bygger på geografi, yrkestilknytning og fag, og dette
kan også skape spenninger og utfordringer for aktiviteten i regionsutvalgene.
Det er

likevel få eller ingen eksempler på at det er benyttet avstemninger i utvalgene i helsepolitiske saker. En tilstreber konsensus. Dersom det ikke er mulig å oppnå konsensus,
hvilket ikke er uvanlig i lokaliseringssaker, søker en å komme fram til "et minste felles
multiplum". Utvalget uttaler seg da om det som en kan enes om, og lar eventuell
uenighet ligge.

Få eller ingen ser det som særlig aktuelt å sende kontroversielle saker tilbake til
fylkesavdelingene. Slike saker bør heller bringes opp til legeforeningens sentrale
politiske organer, hvilket også er i tråd med statuttenes formulering
"i saker
omavat
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prinsipiell art forutsettes det at regionsutvalget fatter vedtak i samråd med
sentralstyret ".
Informantene betrakter med andre ord regionsutvalgene som nettverksorganer heller enn
beslutningsorganer.

De skal bidra til nettverksbygging,

og sørge for at ulike standpunkt-

er høres og samordnes så langt konsensus rekker. Deliberasjon og sondering er stikkord
som kan brukes for å karakterisere beslutningsformen i utvalgene. Det påpekes at
faglige motsetninger internt i utvalgene ikke bør legge begrensninger på arbeidet i
utvalgene.

5.3.

Regionsutvalgenes kontaktflater og arbeidsmåter

Behov for bredere kontaktflater

og formalisering

av moteplasser

Både horisontale og vertikale kontakter må styrkes
formaliseres
og
i mye større
utstrekning enn hva som er tilfelle i dag, ifølge våre informanter.

Som allerede nevnt

betraktes de konserntillitsvalgte som det aller viktigste bindeleddet mot de regionale
helseforetakene, men informantene ga også svært tydelig uttrykk for at regionsutvalgene
ønsker bedre kontakt med, støtte og oppmerksomhet fra legeforeningen sentralt i sitt
arbeid. Det pekes på at det er behov for bedre rutiner og struktur for kontakt med
sekretariatet, men vel så viktig er det at kontakten den
medpolitiske ledelsen i
legeforeningen

styrkes.

Regionsutvalgene har svært varierende direkte kontakt med de regionale helseforetakene. Noen har (regelmessige) møter med den regionale ledelsen, mens andre
opplever at formelle henvendelser ikke en gang blir besvart (Helse Midt). Det er

dessuten sjelden at møter skjer på initiativ fra den regionale ledelsen. Her påpekes det
imidlertid at flere av helseforetakene er interessert i formelle møter og sterkere
involvering av regionsutvalgene,

men på grunn av at regionsutvalgene

er så lite synlig

(f eks. uklar adressat) tar en gjerne heller kontakt med den sentrale ledelsen i legeforeningen. Resultatet er at en "går forbi" regionsutvalgene i saker som åpenbart er av
relevans for utvalgene.
Hvordan sikre god kontakt med
konserntillitsvalgt
/ ansatterepresentanti rhf-styret?
Et sentralt spørsmål i intervjuene har vært hvordan konserntillitsvalgt best knyttes opp
mot regionsutvalgene.
Det er samstemmighet om at konserntillitsvalgt bør delta på

møtene i regionsutvalgene, slik det i dag praktiseres i flere regioner. Ideelt sett kunne
dette gjøres enda mer forpliktende ved bestemmelser om at konserntillitsvalgt må være
medlem av utvalget, men representasjonsgrunnlaget for de konserntillitsvalgte
(Akademikervalgt) er ifølge informantene muligens et forhold som taler mot dette. I
praksis vil imidlertid deltakelse med observatørstatus og talerett gi samme effekt, i og
med at en sjelden eller aldri praktiserer avstemninger i utvalgene. Mange tar til orde for
at selv om legeforeningen sentralt kanskje ikke kan pålegge konserntillitsvalgt å delta på

regionsutvalgenes møter, så bør en sterkt henstille til at samtlige utvalg følger dagens
praksis med deltakelse og talerett.
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Hvordan skape økt kontakt, støtte og oppmerksomhet fra legeforeningen sentralt?
Det er som nevnt klart uttrykt behov for mer regelmessig og strukturert kontakt med
legeforeningen sentralt, både med sekretariatet og den politiske ledelsen. Informantene
ønsker at det institusjonaliseres et visst antall faste møter/samlinger mellom regionsutvalgene og legeforeningen sentralt. Hvorvidt disse samlingene bør omfatte alle
regionsutvalgenes medlemmer eller kun lederne, er det ingen entydige tilbakemeldinger
om; det viktigste er at slike samlinger arrangeres
regelmessig.
Et visst antall samlinger i
året vil være et meget godt bidrag til å styrke kontakten mellom utvalgene og legeforeningen sentralt. Særlig pekes det på at slike møter er viktige ved oppstarten av hver
nye funksjonsperiode. I tillegg til at det her opprettes kontakt mellom de ulike nivåene
på et tidlig tidspunkt, vil det være en utmerket mulighet for å gi nye medlemmer
innblikk i sentrale helsepolitiske

spørsmål, samt en generell innføring i legeforeningens

overordnede strategier og arbeidsmåter.
Det er også tidligere arrangert slike samlinger, men noen av disse har, ifølge våre
informanter, vært preget av at tiden til planlegging og forberedelse åpenbart har vært for
knapp. En ønsker seg en mer forberedt og klarere kommunisert dagsorden for fellessamlinger, selv om det selvsagt også må være rom for mer uformelle drøftinger og
diskusjoner i disse møtene.
Det påpekes at det er svært viktig at også den politiske ledelsen, ikke kun representanter
for sekretariatet, møter regionsutvalgene i felles samlinger. Informantene opplever at
kontakten med sekretariatet har blitt bedret i den siste perioden, men en savner mer
systematisk kontakt med den politiske ledelsen. Dette vil antakelig også bidra til at både
den formelle og uformelle kontakten
mellomsamlingene styrkes.
I tillegg til at samlingene styrker kontakten med ledelsen i legeforeningen, vil de
selvsagt også bidra til styrket kontakt mellom regionsutvalgene, noe som også anses
som svært nyttig og nødvendig.
Hvordan få mer og
regelmessig kontakt med ledelsen
for helseforetakene?

Behovene for mer og regelmessig kontakt med ledelsen i helseforetakene er åpenbar.
Konserntillitsvalgt er, som nevnt flere ganger, det aller viktigste bindeleddet mellom
regionsutvalgene og helseforetakene, og vedkommende er i en nøkkelposisjon med
tanke på å få arrangert regelmessige møter med helseforetakene. Informantene påpeker
imidlertid at legeforeningens ledelse bør ta initiativ til at slike møter blir arrangert i

starten, inntil ordningen er blitt tilstrekkelig institusjonalisert. I dag opplever enkelte
regionsutvalg at ledelsen i det regionale helseforetaket ikke svarer på henvendelser.
Legeforeningen sentralt bør, ifølge informantene, ta initiativ rettet mot samtlige
regionale helseforetak, for å sikre at en får etablert faste møter i samtlige regioner. Det
bør ifølge informantene være 1-2 faste møter i året, i tillegg til andre møter ved behov.
Det bør også vurderes om ikke ledelsen i legeforeningen

bør være med på disse møtene,

i hvert fall så lenge ordningen er i en etableringsfase. Slik kan ordningen få økt
legitimitet og tyngde i institusjonaliseringsfasen.
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Behov for mer strukturerte og nyearbeidsmåter

Intervjuene har, i likhet med fjorårets spørreundersøkelse, avdekket at det er behov for
mer strukturerte arbeidsmåter i regionsutvalgene. Selv om det i en travel hverdag
selvsagt må være rom for fleksibilitet med hensyn til når og hvordan møter arrangeres,
er det også rom for forbedringer når det gjelder rutiner for møteinnkallelse og
dokumentasjon av aktivitet. bør
Detogså vurderes om det finnes helt nye og annerledes
måter å kommunisere på, som i tillegg til at det bedrer dokumentasjonen av aktivitet,
også kan bidra til vitalisering av regionsutvalgene internt, mellom utvalgene, og mellom
utvalgene og legeforeningen sentralt.
Hvordan samle utvalget til møte - til rett tid?
Informantene forteller, ikke overraskende, om en meget travel hverdag som kan gjøre
det vanskelig å samle medlemmene til møter, med det resultat at utvalget langt fra er
fulltallig, eller at møter må avlyses. Det er åpenbart at måten å møte dette på er en
kombinasjon av formelle "ansikt til ansikt møter" og telefonkonferanser, slik det
praktiseres i utvalgene i dag. Gjennom telefonkonferanser kan en samle flere, og ikke
minst, være fleksibel i forhold til drøfting av saker som krever rask sondering/avklaring.
Det er selvsagt også viktig at regionsutvalgene i tillegg lager "forpliktende" møteplaner
for å sikre en viss kontinuitet og forutsigbarhet

i utvalgenes arbeid. Dersom utvalgene

skal bli mer proaktive, trengs det også møter som ikke "bare" er et resultat av en
brennaktuell sak som er på dagsorden der og da. Det foreslås at det legges møteplaner
der møtene i regionsutvalgene legges tett opp til (2-3 dager før) møtene i styrene for de
regionale helseforetakene.

Etablere diskusjonsforum på nett?
En av informantene foreslår at det etableres et diskusjonsforum på nett for regionsutvalgene. Dette er et tiltak som kan vitalisere kontakten internt i utvalgene, og mellom
utvalgene. Et slikt forum kan gi muligheter for diskusjon, drøftinger og rådslagning

om

helsepolitiske og faglige temaer på en uformell og effektiv måte. I et slikt forum vil
også legeforeningen sentralt effektivt kunne innhente synspunkter på ulike saker. Et
nærliggende spørsmål er selvsagt hvor ansvaret for etablering og drift av et slikt
diskusjonsforum på nettet bør ligge, og om, og eventuelt hvordan, debatter bør styres.
Vil det være behov for en moderatorfunksjon?

Hvordanfå til bedre dokumentasjon av utvalgenes arbeid?
I dag er det varierende dokumentasjon av aktiviteten i regionstuvalgene. Det skrives (til
dels) referater, men disse gjøres i liten grad tilgjengelig for øvrige interesserte. De
legges ikke ut på nett og det er heller ingen rutiner for at de sendes legeforeningen

sentralt. Det skrives ikke årsmeldinger.
Hvor store krav som skal stilles til dokumentasjon av utvalgenes arbeid må selvsagt
avveies mot den arbeidsmengde og det byråkrati som måtte følge av dette. Bedre
dokumentasjon vil imidlertid utvilsomt styrke utvalgenes synlighet utad, være av
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historisk verdi, og ikke minst, bidra til å styrke kontakten med legeforeningen sentralt.
Informantene finner det derfor ikke urimelig at det stilles krav om, og lages rutiner for
innsending av referater, og at det lages en liten årsmelding for utvalgenes arbeid.
Nettsidene bør også inneholde mer informasjon om utvalgenes arbeid og holdes
oppdatert. Så vidt evaluator kan se, er det kun Regionsutvalg

Sør og Regionsutvalg

Øst

som har nettsider med annen informasjon (referater, møteplan, høringer, aktuelle saker)
enn oversikt over utvalgets medlemmer.
Nettverksfunksjonkrever god oversiktoverfaglige ressurspersoner

Som beskrevet over, gir informantene uttrykk for at regionsutvalgene bør ivareta en
nettverksfunksjon,

noe som betinger god oversikt over ulike ressurspersoner

i regionen

som utvalget kan benytte som ledd i sitt arbeid. Dersom denne nettverksfunksjonen skal
være effektiv, må utvalget skaffe seg enn god oversikt over hvilke faglige ressurser som
er tilgjengelig innen ulike områder. Det gis eksempler på at utarbeidede lister med slike

oversikter har vært svært nyttige virkemidler i utvalgsarbeidet. De sørger for at en raskt
kan etablere kontakt ved henvendelser om høringsuttalelser, utredningsarbeid osv.

5.4.

Administrative støttefunksjoner og budsjett

Økt aktivitet krever sannsynligvis

bedre infrastruktur

Så langt har regionsutvalgene hatt en moderat aktivitet, og behovet for administrative
støttefunksjoner har følgelig vært begrenset. Det er kun Regionsutvalg Nord som har
egen sekretariatsstøtte (del av fellesstilling). I Øst benytter regionsutvalget sekretariatet
til Oslo legeforening. For øvrig er det lederen av regionsutvalget som ivaretar alle

administrative funksjoner. Informantene er imidlertid samstemmige om at en må utrede
behov for mer administrativ

støtte dersom aktiviteten i regionsutvalgene

øker og det

stilles større krav til dokumentasjon av arbeidet i utvalgene.
Sekretariatsstøtte - sentralt eller lokalt?
I forlengelsen av dette har et sentralt spørsmål i intervjuene vært om en eventuell
utbygging av sekretariatsfunksjoner bør skje lokalt eller sentralt, eller begge deler? Her
er det ingen entydige svar. Skal en kun kjøpe sekretærtjenester, eller skal det etableres
en sekretariatsstilling med flere oppgaver, på heltid/deltid? Da må det i så fall utredes
om det er legeforeningen sentralt eller regionalt som skal ha arbeidsgiveransvar for den
ansatte.
Plassering av sekretariatsfunksjoner sentralt kan gi bedre oversikt og helhet i regionsutvalgenes arbeid, men kan selvsagt også gi mindre "fingerspissfølelse" med det enkelte
regionsutvalget. En modell som i tillegg til ovennevnte er lansert i intervjuene, er at

regionalt plasserte sekretariatsansatte hospiterer et visst antall uker i legeforeningen
sentralt.
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Økt frikjøp av leder?

Det er utfordrende å kombinere frivillig organisasjonsarbeid med krevende stillinger i
sykehus eller primærhelsetjeneste. I dag varierer det i hvor stor grad leder av regionsutvalget er frikjøpt. Økt aktivitet og tyngde for regionsutvalgene vil ifølge informantene
ikke bare betinge økt administrativ støtte. Det vil også betinge økt frikjøp av leder. I så
fall må både størrelse og finansiering av frikjøp utredes nærmere.
Gjennom (økt) frikjøp kan en sikre seg at medlemmer er villige til å påta seg lederverv i
regionsutvalgene. Det vil sannsynligvis også sikre mer systematisk oppmerksomhet om

utvalgsarbeidet og slik styrke utvalgenes proaktive rolle.
Budsjettansvar?
Størrelse på budsjett og ansvar for budsjettering er berørt i begrenset grad i intervjuene.

Økt aktivitet (samlinger, møter), flere sekretariatsressurser og økt frikjøp har selvsagt
budsjettmessige konsekvenser. I dag er budsjettansvaret for regionsutvalget plassert
sentralt i legeforeningen.

Hvordan dette skal håndteres i framtiden, dvs. om det

eventuelt skal innføres desentralisert budsjett- og regnskapsansvar må utredes nærmere.

5.5.

Behov for å justere sammensetting?

Sammensettingen

av regionsutvalgene

har ikke vært et særskilt tema for intervjuene.

Her foreligger det formelle vedtak, og det har ikke vært en del av evalueringens mandat
å vurdere dette nærmere. Gjennom intervjuene er det likevel gitt uttrykk for at det kan
være behov for å diskutere ulike sider ved sammensettingen.
For det første spør enkelte om det bør være et absolutt krav atleder
det er
for
fylkesavdelingene som representerer fylkesavdelingene i utvalget. Det framholdes at
selv om en har sagt ja til å være leder av fylkesavdelingen, så er det ikke dermed sagt at
en er seg bevisst det merarbeid som følger av å også måtte inngå som medlem av

regionsutvalget. Er det ønskelig og mulig at andre styremedlemmer kan inngå som
fylkesavdelingens representant i regionsutvalget? Her er meningene delte.
For det andre pekes det på at fordelingen av primærleger vs. ansatte fra spesialist
helsetjenesten

i regionsutvalget

bør være så jevn som mulig. Bredden i utvalget er dets

styrke, og en overvekt av den ene eller andre typen medlemmer bør unngås. Dersom
fylkesavdelingslederne alle er primærleger, kan det føre til for lite kunnskap og
oppmerksomhet rundt spesialisthelsetjenestens utfordringer. På samme måte kan for få
primærleger føre til en skjevhet som medfører at 1. linjetjenestens

utfordringer og ikke

minst, samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten blir for lite påaktet i utvalget.
For det tredje pekes det på at reglene om sammensetting kan få uheldige følger for
regionsutvalget ved bytte av jobb. Det gis eksempler på at jobb-bytte fører til stor
turnover i regionsutvalget. Dette kan selvsagt få følger for kontinuiteten i utvalgets
arbeid, noe som svekker utvalgets kompetanse og tyngde utad.
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6.

Oppsummerende kommentar

Gjennom intervjuene har informantene vist stor vilje til å utvikle regionsutvalgene til en
mer kraftfull regional helsepolitisk aktør i legeforeningen. Engasjementet vitner om
mye positiv energi. De ønsker å skape et proaktivt utvalg som gjør seg nytte av et bredt
og faglig sterkt nettverk innenfor så vel spesialist- som primærhelsetjenesten.
De ønsker

et regionsutvalg som har større tyngde så vel utad - overfor de regionale helseforetakene, som innad - i legeforeningen.
Intervjuene har vist at det er behov for, og sterkt ønskelig, at legeforeningen etablerer
bedre struktur og bedre rutiner for regionsutvalgenes arbeid. Mer struktur vil øke den
systematiske oppmerksomheten rundt, og synligheten av utvalgenes arbeid. Uten
struktur og rutiner - ingen forutsigbarhet. Uten dokumentasjon - ingen historie. Selv
om uformelle nettverk og arbeidsmåter også er viktig når det gjelder å oppnå makt og
innflytelse, må ikke behovet for formell organisasjon, struktur og rutiner undervurderes.
Når organisasjoner gis tid og rom for å utvikle seg til institusjoner med en egentyngde,
øker maktpotensialet ytterligere.

Gjennom intervjuene ble det også svært tydelig formidlet at en ønsker større
synliggjøring og prioritering av regionsutvalgenes arbeid fra legeforeningens sentrale
ledelse. Regionsutvalgene myndiggjøres ikke bare gjennom oppgaver, struktur og
rutiner, de myndiggjøres også gjennom systematisk oppmerksomhet fra så vel politisk
som administrativ ledelse. Gjennom tydelig satsning på regionsutvalgene fra

legeforeningen sentralt vil regionsutvalgene få styrket forankring og status internt i
foreningen. Med økt intern støtte og forankring, er det også lettere å oppnå makt og
innflytelse overfor eksterne aktører.
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VEDLEGG - INFORMANTOVERSIKT

Navn

Verv
President, tidl leder av regionsutvalg

Dato for intervju

Torunn Janbu

øst

27.02.2007.

Ottar Grimstad
Svein Aarseth
Bodil Aasvang Olsen
Torgeir SchmidtMelbye
Raymond Teigen
Stig Arild Stenersen

Sentralstyremedlem, tidl regionsutvalg
Midt-Norge
Leder regionsutvalg Øst
Leder regionsutvalg Sør

20.02.2007
21.02.2007
09.03.2007.

Leder regionsutvalg Midt-Norge
Leder regionsutvalg Nord
Ansatterepresentant i RHF-styret Nord

14.03.2007
26.02.2007
26.02.2007

Tor Erik Sand

Regionstillitsvalgt/Ansatterepresentant
RHF-styret Øst

Anne Larsen
Helge Espelid
Sigrun Solberg
Terje Bjørn Keyn

Ansatterepresentant i RHF-styret Sør
Ansatterepresentant i RHF-styret Vest
Fungerende leder regionsutvalg Vest
Konserntillitsvalgt, vara i RHF-styret Sør
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Telefonintervju
Telefonintervju

i
28.02.2007
07.03.2007
14.03.2007
Planlagt uke 12
07.03.2007

Telefonintervju
Telefonintervju

Sak 12.2
Forslag om opprettelse av Fagutvalg for
utdanningsleger i de fagmedisinske
foreningene (Fuxx)

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

17/826

Dato:

10.05.2017

Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de
fagmedisinske foreningene (Fuxx)
Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre Legeforeningens organisasjon. En av hovedstrategiene
var å styrke fagets plass i foreningen, og de fagmedisinske foreningene ble opprettet og
styrket med ressurser og rettigheter innad i Legeforeningen. Formålet var å sikre at det var
faglige premisser som tydelig lå til grunn når Legeforeningen foretok veivalg og inntok
standpunkter i fag- og helsepolitikken. På denne måten ivaretok organisasjonsendringene
Legeforeningens fokus på å være en profesjonsforening som både ivaretok faglige og
fagforeningsmessige interesser. Organisasjonsendringene medførte at Legeforeningens
mulighet til å skille saker av fagmedisinsk karakter og saker av fagforeningsmessig karakter
ble styrket.
Etter mer enn 10 års erfaring med ordningen har sentralstyret funnet grunn til å se på
forbedringsmuligheter i organisering og koordinering av den faglige aksen. Sentralstyret
besluttet derfor 30.08.16 å nedsette en arbeidsgruppe med oppgave å vurdere og fremme
forslag til framtidig organisering av den fagmedisinske aksen.
Sentralstyret vedtok å oppnevne følgende til arbeidsgruppen:
Jon Helle, visepresident i Legeforeningen, leder av Overlegeforeningen og leder av
arbeidsgruppen
Inge Glambek, leder av Norsk kirurgisk forening
Asbjørg Stray-Pedersen, leder av Norsk forening for medisinsk genetikk
Cecilie Risøe, leder av FaMe
Petter Brelin, nestleder i FaMe og leder av Norsk forening for allmennmedisin
Christer Mjåset, leder av Yngre legers forening
Nils Kristian Klev, nestleder i Allmennlegeforeningen
Arbeidsgruppen har konkludert med at det ikke er tilstrekkelig tid til å forberede en helhetlig
modell med nødvendige lovendringer til landsstyret i 2017. Det vil likevel bli forberedt en
diskusjon til landsstyret i 2017 med drøfting av mulig modell. Med utgangspunkt i
tilbakemeldinger fra landsstyret, skal gruppen utarbeide et helhetlig forslag til landsstyret i
2018, inkludert forslag til lovendringer og finansiering.
Inntil ny struktur er vedtatt, anbefaler arbeidsgruppen at det fremmes to forslag til behandling
i landsstyret i 2017:
1. Det etableres Fagutvalg av leger i spesialisering (LIS) i alle fagmedisinske foreninger.
2. Myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene, som i dag er tillagt
Yngre legers forening, overføres LIS-gruppen i de fagmedisinske foreninger.
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Overføring av delegerte oppgaver fra Yngre legers forening til fagutvalg (Fuxx)
Det er regulert i de generelle bestemmelsene for spesialistutdanningen av leger at
spesialitetskomiteene består av i alt fem medlemmer og tre varamedlemmer. Av disse skal ett
medlem med personlig varamedlem være i underordnet legestilling. Samtlige medlemmer
oppnevnes av sentralstyret for 4 år etter forslag fra vedkommende fagmedisinske forening.
For så vidt gjelder medlemmet og varamedlemmet som skal være i underordnet legestilling
angir de generelle bestemmelsene at disse skal oppnevnes etter forslag fra Yngre legers
forening.
Gjennom de generelle bestemmelsene for spesialistutdanningen er altså Yngre legers forening
tildelt retten til å foreslå LIS-representanter i spesialitetskomiteene. Arbeidsgruppen mener at
å flytte funksjonen (med å foreslå LIS- representanter til spesialitetskomiteene) til LISgruppen i den enkelte fagmedisinske forening er fornuftig med tanke på å skille tydeligere
mellom fagaksen og yrkesforeningsaksen. Dette er et eksempel på en fagrelatert oppgave som
bør håndteres i fagaksen.
Det forslås at en slik overføring av forslagsretten til LIS-representanter til
spesialitetskomiteene, behandles i landsstyret 2017. Dette vil da ha virkning ved oppnevning
av medlemmer til spesialitetskomiteene som skal gjøres høsten 2017, med virkning fra 1.1.
2018.
Opprettelse av Fuxx – prinsipper bak ordningen
Når oppnevning av LIS-representanten i spesialitetskomiteen flyttes fra Ylf er det viktig at
det sikres at forslagsretten i de fagmedisinske foreningene ivaretas av LIS-gruppen der. Det
foreslås derfor at alle fagmedisinske foreninger etablerer et Fagutvalg av leger i spesialisering
(LIS) i hver forening - kalt Fuxx.
Slike fagutvalg vil sikre at LIS-perspektivene blir behandlet i fora hvor de som kjenner
problemstillingen best kan drøfte problemstillingene, som så kan bringes opp til det
fagmedisinske styret med anbefalinger.
Slike fagutvalg (Fuxx) er ikke en ny ordning. Flere foreninger har allerede organisert LISmedlemmene i egne enheter. Dette bør bli en obligatorisk ordning for alle fagmedisinske
foreninger. Form og organisering av Fuxx-ene vil måtte tilpasses antall medlemmer i den
enkelte fagmedisinske forening. Den enkleste modellen kan være at Fuxx-medlemmene
samles årlig på den aktuelle fagmedisinske foreningens årsmøte, mens større Fuxx kan ha
hyppigere møteaktivitet. Mye kan også løses med nettbasert kommunikasjon.
Slike LIS-grupper skal ikke danne nye foreningsledd, og er således ikke selvstendige
juridiske objekter. Fuxx- utvalgene vil fortsette å være en integrert del av de respektive
fagmedisinske foreninger. Det legges til grunn at Fuxx skal finansieres over den enkelte
fagmedisinske forenings budsjett.
Kostnadene ordningen vil medføre vil variere fra forening til forening avhengig av størrelse
og hvilken modell som velges for etableringen av Fuxx-ordningen. Det antas uansett at
kostnadene vil være begrensede. Foreningen for utdanningskandidater i gynekologi og
obstetrikk (FUGO) har til orientering i sin høringsuttalelse oppgitt at kostnaden for den
fagmedisinske foreningen for drift av FUGO er 60.000 kroner pr år. FUGO driver svært aktiv
virksomhet og dette kostnadsbildet antas klart å være i det øvre sjiktet for slike fagutvalg.
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Etablering av Fuxx-grupper i alle foreninger med forslagsrett til LIS-representanten i
spesialitetskomiteen krever endringer i Legeforeningens lover.
Sentralstyret behandlet saken på sitt møte 16. februar 2017 og fattet vedtak om å sende saken
på bred organisasjonsmessig høring.
Ved høringsfristens utløp var det mottatt 25 høringssvar:
 Styret i Buskerud legeforening støtter forslaget.
 Styret i Hedmark legeforening støtter forslaget.
 Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk barnelegeforening støtter forslaget.
 Styret i Norsk cardiologisk selskap støtter forslaget.
 Styret i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen støtter
forslaget.
 Styret i Norsk forening for medisinsk biokjemi støtter forslaget.
 Styret i Norsk forening for medisinsk genetikk støtter delvis forslaget, men ber om at
aspektet med få medlemmer vurderes.
 Styret i Norsk forening for otorhinolaryngologi støtter forslaget.
 Styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi støtter forslaget.
 Styret i Norsk gynekologisk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk indremedisinsk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk kirurgisk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk medisinstudentforening støtter forslaget, men ønsker at det avsettes
øremerkede midler til formålet og at Fuxx må være en formell høringsinstans.
 Styret i Norsk onkologisk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk overlegeforening støtter forslaget.
 Styret i Norsk psykiatrisk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk radiologisk forening støtter ikke forslaget, da de mener samarbeidet
internt i den fagmedisinske foreningen ivaretar LIS i tilstrekkelig grad.
 Styret Norsk revmatologisk forening støtter forslaget.
 Styret i Norsk samfunnsmedisinsk forening og spesialitetskomiteen i
samfunnsmedisin støtter ikke forslaget, men mener det må være opp til den
fagmedisinske foreningen selv om den ønsker en slik ordning.
 Styret i Oslo legeforening støtter forslaget, og peker på viktigheten av at det avsettes
øremerkede økonomiske midler.
 Styret i Telemark legeforening støtter forslaget, men mener det vil bli krevende å
gjennomføre for alle småfag, og foreslår derfor en justering av forslaget.
 Styret i Yngre legers forening støtter forslaget, men mener det er viktig at det avsettes
midler, og foreslår en lovendring som presiserer dette.
 Foreningen for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk (FUGO) støtter
forslaget.
 Foreningen av Unge Norske Kirurger (FUNK) støtter forslaget.
Synspunkter i høringen:
Forslagene får bred organisasjonsmessig støtte. Det er flere som tar til orde for at det er
naturlig med slike fagutvalg, samt at det også er et godt forslag å overføre forslagsretten fra
Ylf til slike fagutvalg.
Flere omtaler ordninger som allerede er etablert som godt fungerende. Foreningen for
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utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk (FUGO) opplever at ordningen bidrar til
faglig identitet og tilknytning til Norsk gynekologisk forening blant leger i spesialisering. De
peker også på at dette danner grunnlag for fremtidig engasjement og tilhørighet, og er således
en viktig rekrutteringsarena for engasjerte medlemmer.
Norsk psykiatrisk forening peker på at enkelte internasjonale foreninger krever at det finnes
slike enheter nasjonalt for å kunne innvilge medlemskap. De fremhever viktigheten av
internasjonalt samarbeid om spesialisering.
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin peker på at i allmennmedisin,
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin er det den fagmedisinske foreningen som foreslår også
LIS-representanten til spesialitetskomiteen. De støtter imidlertid opprettelsen av fagutvalg.
Norsk samfunnsmedisinsk forening og spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin mener
imidlertid at det bør være opp til den enkelte fagmedisinske forening å bestemme dette, og
mener det er lite relevant for deres spesialitet. Norsk forening for medisinsk genetikk ber
også om at dette aspektet vurderes for de små spesialitetene. Det samme mener Telemark
legeforening.
Sentralstyret viser til at form og organisering av Fuxx-ene vil måtte tilpasses antall
medlemmer i den enkelte forening, og at det kan finnes ulike modeller som kan ivareta dette.
For eksempel kan Fuxx-ene i de små spesialitetene møtes årlig på den aktuelle fagmedisinske
foreningens årsmøte. Sentralstyret mener derfor det ikke har kommet tilstrekkelig gode
grunner til å differensiere mellom hvilke fagmedisinske foreninger som skal opprette Fuxx,
og mener dette bør bli en obligatorisk ordning for alle fagmedisinske foreninger.
Flere høringsinstanser peker på viktigheten av at det avsettes øremerkede midler til
aktiviteten i Fuxx-ene. Både Oslo legeforening, Norsk medisinstudentforening, Foreningen
for Unge Norske Kirurger (FUNK) og Yngre legers forening peker på dette behovet. Ylf har
også fremmet et forslag til lovendring. Sentralstyret vil vise til at det ligger som en
forutsetning at kostnadene til Fuxx skal dekkes av den fagmedisinske foreningen. For å
klargjøre dette foreslås det at man tar med forslaget til lovendring fra Ylf i sentralstyrets
innstilling til landsstyret. Forslaget innebærer et tillegg til § 3-6-5 (3).
Forslag til lovendringer:
Sentralstyret anbefaler at det gjøres lovendringer i Legeforeningens lover §§ 3-6-2, 3-6-4 og
3-6-5. Lovendringene innebærer at det etableres Fuxx i de fagmedisinske foreningene, samt
at Fuxx har forslagsretten på oppnevnelse av LIS-representantene i spesialitetskomiteene.
Innstilling til vedtak:
Lovenes § 3-6-2 Særregler for organer i fagmedisinske foreninger gis nytt 3. ledd med
følgende innhold:
(3) Det skal innenfor den enkelte fagmedisinske forening være et fagutvalg av leger i
spesialisering (LIS).
Lovenes § 3-6-4 Fullmakter og rettigheter 3. ledd gis følgende tilføyelse (endringer markert
med kursiv):
(3) En fagmedisinsk forening har overfor Legeforeningen forslagsretten på sammensetning av
spesialitetskomiteen i faget, jf spesialistreglene. Fagutvalg av leger i spesialisering i den
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enkelte fagmedisinske forening (Fuxx), jf. §3-6-2(3) har forslagsretten på representant og
vara for leger i spesialisering i spesialitetskomiteen i faget.
Lovenes § 3-6-5 Administrasjon og økonomi gis nytt 3. ledd med følgende innhold:
(3) Avsetning til fagutvalg av leger i spesialisering jf § 3-6-2 (3) skal fremgå av
budsjettet til den fagmedisinske foreningen.

Med hilsen
Den norske legeforening
Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør

Saksansvarlig: Seksjonssjef Bjørn Ove Ekern Kvavik
Dokumentet er godkjent elektronisk

5

Sak 13
Valg av president, visepresident, syv
sentralstyremedlemmer og tre
varamedlemmer

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

10.05.2017

Sak 13 Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre
varamedlemmer
Landsstyret har i henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 7 som oppgave å velge president,
visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer i samsvar med reglene i
§ 3-2-1. Funksjonstiden vil etter valget i år være fra 1.9. 2017 til 31.8. 2019.
Valgene skal i henhold til § 3-2-1, 6. ledd forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består i
inneværende periode av Ivar Halvorsen, leder, Arne Refsum og Tilde Broch Østborg.
Valgkomiteen har tilskrevet lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger,
Norsk medisinstudentforening, regionutvalg og spesialforeninger med anmodning om forslag
til kandidater innen 25.4. 2017. Sentralstyrets medlemmer er også kontaktet med forespørsel
om eventuelt gjenvalg.
Oversikt over innkomne forslag og CV-er for de foreslåtte kandidater følger som vedlegg.
Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt i landsstyret tirsdag 30. mai kl 1700.
Instruks for valgkomiteen vedlegges også.
Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret.

Valgt ble:
.............

Den norske legeforenings sentralstyre
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Geir Riise
generalsekretær
Innkomne forslag til Legeforeningens valgkomité

Verv/navn
President:
Marit Hermansen

Visepresident:
Jon Helle
Christer Mjåset
7 medlemmer til sentralstyret:
Ole Johan Bakke
Anja Fog Heen
Kjetil A. H. Karlsen
Agnethe Lund
Christer Mjåset
Anne-Karin Rime
Kirsten Skinlo Rogstad
Kristin Kornelia Utne
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren

Anne Torill Nordli

Foreslått av:

Allmennlegeforeningen
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Overlegeforeningen
Yngre legers forening

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
Vestfold legeforening
Yngre legers forening
Overlegeforeningen
Norsk gynekologisk forening
Yngre legers forening
Overlegeforeningen
Allmennlegeforeningen
Yngre legers forening
Norsk medisinstudentforening
Allmennlegeforeningen

3 varamedlemmer:

Status for nåværende sentralstyre:
Følgende ønsker gjenvalg:
Marit Hermansen, president
Jon Helle, visepresident
Cecilie Alfsen
Ole Johan Bakke
Anja Fog Heen
Christer Mjåset.
Følgende stiller ikke til gjenvalg:
Christian Grimsgaard
Kjartan Olafsson
Kari Sollien
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Oversikt over utdanning, yrkeserfaring og tillitsverv for foreslåtte kandidater ved valg
av nytt sentralstyre på landsstyremøtet 2017.
Oversikten er en redigert, forkortet sammenstilling av innsendt CV og opplysninger fra
medlemsregisteret - til dels supplert av de foreslåtte selv

Glenny Cecilie Alfsen
Født 1955
Utdanning
1982
1983
1984
1994
2004

Cand. med. Albert Ludwigs Universität, Freburg im Breisgau, Tyskland
Dr. med., Albert Ludwigs Universität, Freburg im Breisgau, Tyskland
Norsk autorisasjon
Spesialist i patologi
Dr. med., Universitet i Oslo

Yrkeserfaring
1983-84
1984
1984-1995
1984
1985-1987
1987-1989
1994 – 2007
2007-

Turnus
Allmennpraksis, vikariat
Lege ved Klinikk for seksuell opplysning
Avdeling for patologi ved Ullevål Sykehus, assistentlege
Det norske radiumhospital (DNR), assistentlege
Avdeling for immunologi, DNR, stipendiat
Det norske radiumhospital (DNR), overlege
Akershus universitetssykehus, overlege og Universitetet i Oslo, førsteamanuensis

Verv i Den norske legeforening
1986 – 1989 Kasserer, Den norske patologforening
1994
Landsrådsrepresentant, Yngre legers forening
1994
Styremedlem, Oslo legeforening
1994-2001
Landsstyret Dnlf, medlem
1995-1999
Valgkomite, Oslo legeforening
1997-1999
Avdelingstillitsvalgt, DNR
1997-1999
Vara hovedtillitsvalgt Of, DNR
1998-2000
Varamedlem, Oslo legeforening
1998-1999
Landsrådsrepresentant, Overlegeforeningen
1998-2001
Den norske patologforening, styreleder
1998-1999
Etikkutvalg, medlem og leder, Oslo legeforening
2000-2001
Referansegruppen for Ullevål sykehus
2001-2006
Vara-hovedtillitsvalgt for overleger, DNR
2004-2007
Den norske patologforening, styremedlem
2008Den norske patologforening, nettredaktør
2012 Leder av faggruppe obduksjonspatologi
2015-2017
Sentralstyremedlem, Den norske legeforening
Andre tillitsverv
1977-1979
ANSA Tyskland, styreleer
1979-1980
ANSA sentralstyremedlem
1987 – 1989 Klinikk for seksuell opplysning Oslo, styremedlem
1989 – 1993 Klinikk for seksuell opplysning Oslo, styreleder
1993 - 1995 Klinikk for seksuell opplysning Oslo, styremedlem
2016 European Society for Pathology ESP, leder av Working group autopsy pathology
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Ole Johan Bakke
Født: 1961
Utdanning
1980-1981
1988
1996
1996

Fransk Université de Nice
Cand.med, Universitetet i Oslo
Spesialist i samfunnsmedisin
Spesialist i allmennmedisin

Yrkeserfaring
1990-1992
1992-dd
1995-1996
1992-dd

Kommunelege II, Ullensvang kommune
Kommuneoverlege og fastlege, Holmestrand kommune
Sideutdanning Nordre Vestfold distriktpsykiatriske senter
Gårdbruker

Verv i Den norske legeforening
2002-2015
Lokal tillitsvalgt LSA Vestfold
2002-dd
Økonomiansvarlig Vestfold legeforening
2002-2009
Landsstyredelegat, Den norske legeforening (for Vestfold legeforening, NORSAM)
2006-2013
Medlem, forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune
2006- d.d.
Styremedlem og høringskoordinator Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
2006 - d.d.
Medlem FLO-nemnden
2009 -2013
Medlem Utdanningsfond
2010 -2016
Medlem av PKO-råd, Legeforeningen
2012 -2015
Landsstyredelegat for LSA
2013- d.d.
Medlem tariffutvalget Den norske legeforening. Vara samme utvalgt 2006-2013
2014- d.d.
Leder Utdanningsfond I.
2015-2017
Sentralstyremedlem, Den norske legeforening
2015- d.d.
Årsmøtevalgts styremedlem Vestfold legeforening

Andre tillitsverv
2002 - 2004
2002 - 2016
2004- 2006
2008 -2012
2008 -2013
2011 – d.d.
2013 -2015

Styremedlem Næringsmiddeltilsynet Nordre Vestfold.
Styremedlem legevaktstyret Horten interkommunale legevakt
Styremedlem Helse SØR RHF (eieroppnevnt).
Styremedlem Sykehuset Vestfold (eieroppnevnt).
Medlem bedriftsforsamlingen AS Vinmonopolet (eieroppnevnt).
Lege for håndballklubben Falk Horten.
Nestleder styret Sykehuset Vestfold (eieroppnevnt)

Anja Fog Heen
Født 1983
Utdanning
2010

Embetseksamen, Universitetet i København

Yrkeserfaring
2010-2011
2011-2012
2012-2014
2012-

Turnuslege, Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik
Turnuslege i distrikt, Hov legesenter
Lege i spesialisering, Avdeling for indremedisin, Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik
Stipendiat, Avdeling for indremedisin, Sykehuset innlandet divisjon Gjøvik
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2014-

Lege i spesialisering (indremedisin), Lovisenberg diakonale sykehus A/S

Verv i Den norske legeforening
2007Landsstyret Dnlf, medlem
2007-2008
Norsk medisinstudentforening, Avd. Utland, leder
2009-2009
Norsk medisinstudentforening, leder
2010-2011
Turnusrådet, varamedlem
2011Styremedlem, Yngre legers forening
2011-2015
Div. varaverv i forhandlingsutvalg
2011-2013
Yngre legers forening, nestleder
2012-2013
Turnusrådet, medlem
2012-2013
IT-utvalget, medlem
2013
Utdanningsfond III, varamedlem fondsutvalget
2014Turnusrådet, leder
2015
Nestleder, Yngre legers forening, april-sept
2015-2017
Spesialitetsrådet, varamedlem
2015-2017
Sentralstyret, Den norske legeforening
2015-2017
Forhandlingsutvalget, Spekter og Virke
Andre tillitsverv
2015
Utdanningsutvalget, medisinsk klinikk Lovisenberg diakonale sykehus

Jon Helle
Født 1959
Utdanning
1985
1994

Cand. med, Universitetet i Bergen
Spesialist i psykiatri

Yrkeserfaring
1985-1986
1986-1987
1987-1989
1989
1989-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1996
1996-dd
1996-dd

Spesiallegevikar, Vestlandsheimen
Militær vernepliktig lege, Evjemoen
Turnus, Sarpsborg sykehus /Vadsø distrikt
Kommunelege/bedriftslege Vadsø
Ass. lege, Regionsykehuset i Trondheim, psyk. avd.
Ass. lege, Trøndelag psyk sykehus, Østmarka
Ass. lege, Regionsykehuset i Trondheim, nevrologisk avd.
Overlege St. Olavs hospital
Overlege/poliklinikkleder St. Olav, Tiller DPS
Universitetslektor NTNU, Institutt for nevromedisin

Verv i Den norske legeforening
1996-2004
Hovedtillitsvalgt Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag, (St. Olavs hospital)
2003-2007
Overlegeforeningen, medlem landsrådet
2006-2008
Overlegeforeningen, varamedlem styret
2005-2007
Landsstyret i Dnlf, varamedlem
2007Landsstyret i Dnlf, medlem
2009-2001
Regionsutvalg Midt-Norge, medlem
2008-2011
Overlegeforeningen, styremedlem/ nestleder, styret
2011-2019
Overlegeforeningen, leder
2009-2013
Sentralstyret, medlem
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2013-2017

Sentralstyret, visepresident

Andre tillitsverv
2002
Ansatterepresentant i styret i HF Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag
2002
FTV Psykisk helsevern HF
2007-2013
1. varamedlem, styret i Helse Midt-Norge
2007-2011
Konserntillitsvalgt Akademikerne, Helse Midt-Norge
2007-2010
Medlem av Statens helsepersonellnemnd

Marit Hermansen
Født 1964
Utdanning:
1992
2003

Cand. Med, Universitetet i Bergen
Spesialist i allmennmedisin

Yrkeserfaring:
1992-1993
Turnustjeneste, Kongsvinger sjukehus
1994
Turnustjeneste, Leksvik kommune, Nord Trøndelag
1995
Ass. lege Barnepsykiatrisk avdeling, Haukeland sjukehus
1995-1996
Ass. lege Medisinsk avdeling, Kongsvinger sjukehus
1996-2016
Fastlege, Grue kommune
1998Kommuneoverlege 40 %, Grue kommune i det interkommunale samarbeidet
Samfunnsmedisin i Solør, i tillegg til helsestasjonslege og veileder for turnuslege
2009-2014
Legevaktsjef, Solør interkommunale legevakt
Verv i Den norske legeforening
1995
Lokalt tillitsvalgt Ylf ved barnepsykiatrisk avdeling ved Haukeland sjukehus 20032005
NSAM, varamedlem styret
2005-2007
NSAM, nestleder
2007-2009
Norsk forening for allmennmedisin, styremedlem
2007-2010
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) vararepresentant i styringsgruppen
2009-2011
Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, varamedlem fondsutvalget
2011-2015
Fondsutvalget i Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
medlem fondsutvalget
2011-2013
FaMe, nestleder
2011-2014
Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, medlem fondsutvalget
2011-2015
Norsk forening for allmennmedisin, leder
2011-2013
Sentralstyret, varamedlem
2012-2015
Allmennmedisinsk forskningsfond, styreleder
2013-2015
Sentralstyret, medlem
2013-2017
Landsstyret Dnlf, medlem
2014-2015
Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL), styreleder
2014-2015
Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (NKLM) medlem av referansegruppen
2014-2015
Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP) medlem av referansegruppen
2015-2017
President, Den norske legeforening

lokal tillitsvalgt for AF i flere perioder
Andre tillitsverv
1997-2004
Medlem og varamedlem i den reisende kontrollkommisjonen for Øst-Hedmark
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2008-2011
2015-2016
2016-

Varamedlem i lokal abortnemnd
Nestleder og senere leder, Akademikerne
Observatør, styret Akademikerne

Kjetil A. Karlsen
Født 1973
Utdanning
2001
2009

Cand .med, NTNU
Spesialist anestesiologi

Yrkeserfaring
2000
2001-2003
2003
2005-2009
2009
2009-

Assistentlegevikar Kvinneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim
Turnustjeneste i Levanger, distriktstjeneste i Steinkjer
Lege i spesialisering i psykiatri, sykehuset Levanger
Lege i spesialisering i anestesiologi St. Olavs hospital
Lege i spesialisering hjertemedisin, St. Olavs hospital
Overlege i anestesiologi, St. Olavs Hospital

Verv i Den norske legeforening
1996-1998
Norsk medisinstudentforening, nasjonalt styremedlem
1996-1998
Legeforeningens landsstyre, delegat NMFs landsråd
2005-2009
Foretakstillitsvalgt Ylf, St. Olavs hospital
2005-2009
Legeforeningens landsstyre, delegat Ylfs landsråd
2005-2009
Sør-Trøndelag lægeforening, styremedlem
2007-2009
Yngre legers forening, styremedlem
2011-2015
Foretakstillitsvalgt, St Olavs Hospital HF
2011-dd
Legeforeningens landsstyre, delegat Ofs landsråd
2011-2015
Sør-Trøndelag legeforening, styremedlem
2015
Leder Akademikernes samarbeidsutvalg Midt-Norge
2015-2019
Overlegeforeningen, styremedlem

Andre tillitsverv
1992-1994
Leder Ungdom mot EU i Sør-Trøndelag
1992-1994
Medlem Ungdom mot EUs landsstyre
1996-2000
Studentrepresentant Det medisinske fakultets studiestyre

Agnethe Lund
Født 1972
Utdanning
1992-93
1994-95
2001
2011

Psykologi grunnfag, 20 vekttall, UiB
Matematisk Naturvitenskaplig fakultet, 20 vekttall, UiB
Cand.Med, UiB
Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Yrkeserfaring
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2000 - 2001

Legestudent med lisens, Lofoten sykehus og Sandviken psykiatriske sykehus,
Bergen
Turnustjeneste, Harstad sykehus og i allmennpraksis, Danmarksplass legesenter,
Bergen
Lege i spesialisering, Kvinneklinikken, HUS
LIS, kirurgisk avdeling, Haraldsplass sykehus
Overlege, Kvinneklinikken, HUS
PhD stipendiat, Helse Vest, første år 50% deretter 65% stilling, kombinert med
klinisk arbeid som overlege ved Kvinneklinikken, HUS.

2002 – 2003
2004
2010
2011 2013-

Verv i Den norske legeforening
2005
YlF tillitsvalgt Kvinneklinikken, HUS
2007 – 2010
Utdanningsutvalget, representant for LiS, Kvinneklinikken, HUS

Andre tillitsverv
2014 - 2017

Redaktør i Gynekologen, Tidsskrift for Norsk Gynekologisk Forening (NGF). 4
årlige utgaver med redaktørtekst, ansvarlig for å skaffe innhold til og å utvikle
bladet sammen med redaksjon og fagmiljø, møterett i styret i Norsk gynekologisk
forening

Christer Mjåset
Født 1973
Utdanning
2000
2000
2014

Embetseksamen, Universitetet i Oslo
Cand. mag, Litteraturvitenskap/filosofi, Universitetet i Oslo
Spesialist i nevrokirurgi

Yrkeserfaring
2001-2002
2002- 2002
2002
2003-2004
2005-2008
2008-2009
2009-

Turnuslege i sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sandefjord og Larvik
Turnuslege i distrikt, Hitra legekontor
Kommunelege II, Hitra legekontor
Ass.lege, Anestesiavdeling Akershus universitetssykehus
Ass.lege, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Ass.lege, Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
Lege i spesialisering, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS

Verv i Den norske legeforening
2012-2014
Avdelingstillitsvalgt, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
2014-2015
KTV, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus HF
2014-2015
FTV, Oslo universitetssykehus HF
2014-2015
Oslo legeforening, styremedlem
2014-2015
Yngre legers forening, landsrådsrepresentant
2013-2015
Landsstyret Dnlf, medlem
2015-2017
Yngre legers forening, leder fra 16.4.2015
2015-2017
Spesialitetsrådet, medlem
2015-2017
Sentralstyret, Den norske legeforening
2015Leder konfliktberedskapsutvalget, Akademikerne
2017-2019
Yngre legers forening, leder

Side 8 av 13

Andre tillitsverv
Medlem av Den norske PEN-klubben
Medlem av Den norske forfatterforening

Anne Karin Rime
Født 1968
Utdanning
1987-1988
1996
2007
2009
2010-2013
2013
2016-

Norges idrettshøyskole, grunnfag
Embetseksamen, Universitetet i Oslo
Spesialist i indremedisin
Spesialist i anestesiologi
SSAI Intensivmedisin
European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)
Påbegynt Master i helseledelse fra høsten 2016

Yrkeserfaring
1997-1998
1998-1998
1998-2000
2000-2006
2004-2007
2007-2008
2008-dd
2014-

Turnuslege i sykehus, Mosjøen sykehus
Turnuslege i distrikt, Vefsn legesenter
Ass.lege, Ahus
Ass.lege, Medisinsk avdeling Fredrikstad sykehus
Ass.lege, Anestesiavdelingen Fredrikstad sykehus
Ass-lege, Anestesiavdelingen, Rikshospitalet
Overlege, Anestesiavdelingen, Sykehuset Østfold
Hdir (tidligere Kunnskapssenteret) 20 % stilling - meldeordningen

Verv i Den norske legeforening
2000-2006
Tillitsvalgt, Medisinsk avdeling Sykehuset Østfold
2001-2004
Hovedtillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2002-2004
Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2002-2003
Yngre legers forening, landsrådsrepresentant
2002-2003
Landsstyret Dnlf, medlem
2002-2003
Yngre legers forening, styremedlem
2003-2004
Landsstyret Dnlf, varamedlem
2003-2004
Yngre legers forening, varamedlem styret
2004-2005
Yngre legers forening, styremedlem
2004-2005
Landsstyret Dnlf, medlem
2005-2008
Kvalitetssikringsfond III, varamedlem fondsutvalget
2015Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2015-dd
Overlegeforeningen, styremedlem
2015-dd
Østfold legeforening, styremedlem
2015-dd
Sentralstyret, varamedlem
2015-2017
Landsstyret, medlem
2017
Ansatterepresentant, Sykehuset Østfold HF
2017-2020
Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, styremedlem
2017-2020
Utdanningsfond III, varamedlem fondsutvalget

Kirsten Skinlo Rokstad
Født 1956
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Utdanning
1982
1983
1991
1991
1993
1997

Cand. med, Universitetet i Bergen
Høyere avdeling, Handelshøyskolen i Bergen
Master i statistikk ved London School and Hygiene & Tropical Medicine
Master i epidemiologi ved London School and Hygiene & Tropical Medicine
Spesialist allmennmedisin
Doktorgrad i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen

Yrkeserfaring
1994-2001
50 % allmennlege i egen praksis, 50 % forsk.stip/amanuensis/Professor II ved
universitetet i Bergen
2001-2014
Skoleoverlege i Fana bydel, 20 %
2008-dd
Praksiskonsulent ved Haukeland Universitetssykehus, 20 %
2001-dd
Fastlege/spesialist i allmennmedisin og konsulentarbeid i forskning og undervisning
samt egen forskning

Verv i Den norske legeforening
1988-1995
NSAM Forskningsutvalget, medlem
1990-1995
Hordaland legeforening, varamedlem styret
1990-1995
Hordaland legeforening, medlem kurskomiteen
1991-1995
Aplf, varamedlem styre
1995-2001
Hordaland legeforening, leder for kurskomiteen
2004-dd
Tillitsvalgt for fastlegene i Bergen
2004-dd
Leder for allmennlegeutvalget, Bergen
2013-2017
Allmennlegeforeningen, styremedlem
2013-2017
Landsstyret Dnlf, medlem
2014-2015
Turnusrådet, varamedlem
2017-2017
Allmennmedisinsk forskningsfond, varamedlem styret

Eivind Valestrand
Født 1989
Utdanning
20102011-

Medisinstudent, Universitetet i Bergen
Forskerlinjestudent, UiB

Yrkeserfaring
2009-2014
2013-2015
2013-2015
2016 (sommer)

Assistent for psykisk utviklingshemmede, Bergen Kommune
Underviser i nevroanatomi, UiB
Veileder i pasientkontakt, UiB
Legevikar (stud.med.), Midtbygda sjukeheim, Bergen Kommune

Verv i Den norske legeforening
2014-2015
Norsk medisinstudentforening, lokallag Bergen
2015
Landsstyret, Den norske legeforening
2015
Norsk medisinstudentforening, nestleder
2017Norsk medisinstudentforening, leder
Andre tillitsverv
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2012
2013-2014
2013-2015
2013-2016
2015-2016

Leder, Eureka! - forskerlinjestudentenes fagutvalg, UiB
Leder, Medisinsk fagutvalg, UiB
Leder, Medisinsk-odontologisk studentutvalg, UiB
Styremedlem, Fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
Medlem og leder for studentpolitisk liste, Studentparlamentet ved UiB

Kristin Kornelia Utne
Født: 1982
Utdanning
2005-2011

Universitetet i Warsawa, Cand. med.

Yrkeserfaring
2011
2011
2012
2012 2013-2017
2017-

Turnuslege, Kir. avd. Vesterålen
Turnuslege, Sykehuset Østfold
Turnuslege i distrikt, Borge legesenter
Lege i spesialisering, klinikk for medisin, Sykehuset Østfold
Stipendiat, Seksjon for blodsykdommer, Sykehuset Østfold
Lege i spesialisering, Hematologisk avdeling, Sykehuset Østfold

Verv i Den norske legeforening
2005-2011
Landsstyret, Den norske legeforening
2007-2011
Norsk medisinstudentforening, styremedlem
2013Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2013-2017
Landsstyret, Den norske legeforening
2014-2017
Spesialitetsrådet, medlem
2015-2017
Utdanningsfond III, Fondsutvalget, medlem
2015-2017
Yngre legers forening, landsrådet
2015-2017
Østfold legeforening, styremedlem
2015-2017
Yngre legers forening, styremedlem
2017-2019
Yngre legers forening, nestleder

Navn: Tom Ole Øren
Født: 1962
Utdanning
1981-1982
1992
2001
Høst 2017

Befalsskolen for Hærens sanitet
Medisinsk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Spesialist i allmennmedisin
Søknad om spesialist - samfunnsmedisin

Yrkeserfaring
1982-1984
1984-1985
1987-1989
1989-1993
1993-1994
1994
1994-1995

Befal/instruktør 6 mnd., garnisonen i Kirkenes, 6 mnd. befalskolen, Evjemoen
Miljøarbeider/praktikant ved Blå Kors Klinikk (institusjon for rusmisbrukere)
Betjent/miljøarbeider Oslo kretsfengsel/psykiatrisk sykehusavdeling
Lærer og sensor ved Betanien sykepleierhøyskole (anatomi/fysiologi)
Turnuskandidat, Kirkenes sykehus
Distriktsturnus, Vardø kommune
Ass.lege, Kirkenes sykehus, kir. avd
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1995-1996
1996-1998
2005-2013
1998-dd

Kommuneoverlege, Holmestrand kommune
Lege, Sande legesenter
Leder av PKO, Sentralsykehuset i Vestfold
Allmennlege/fastlege/daglig leder Nøtterøy legesenter

Verv i Den norske legeforening
1998-2002
Tillitsvalgt, legene i Nøtterøy kommune
2002-2003
Tillitsvalgt for allmennlegene i Vestfold legeforening. 1. landsråd
2011-2016
Leder, Vestfold legeforening
2013-2016
Nestleder, Regionutvalg Sør-Øst
2015-2016
Nestleder, Allmennlegeforeningen
2016- dd
Leder, Allmennlegeforeningen
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Instruks for Legeforeningens valgkomité
Vedtatt av landsstyret i juni 1989 med endringer på landsstyremøtet i Molde 2003 og 22.5.
2008 i Oslo.
1. Legeforeningens landsstyre skal i henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd velge valgkomité
som etter § 3-2-1, 6. ledd skal bestå av 3 medlemmer.
2. Legeforeningens valgkomité innhenter forslag til kandidater til sentralstyret og
landsstyrets redaksjonskomité fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske
foreninger, Norsk medisinstudentforening, regionsutvalg og spesialforeninger. I tillegg
kan det enkelte medlem foreslå kandidater overfor valgkomiteen.
3. Valgkomiteen sender ut til landsstyret de innkomne forslag på kandidater sammen
med en kort oversikt over faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere
tillitsvalgtarbeid i foreningen, ca. to uker før møtet.
4. I samsvar med den forretningsorden som vanligvis vedtas på landsstyremøtene, kan
landsstyret vedta å opprette en redaksjonskomité. Valgkomiteen fremlegger forslag til
kandidater til leder og 2 medlemmer av redaksjonskomiteen. Forslaget fremlegges ved
konstitueringen av landsstyremøtet.
5. Valgkomiteen fremlegger i samsvar med lovenes § 3-2-1, 1. og 6. ledd, forslag til
president, visepresident og øvrige syv sentralstyremedlemmer, samt tre
varamedlemmer.
6. Valgkomiteen skal ta hensyn til lovenes § 1-7 om sammensetningen av
Legeforeningens styrer, råd og utvalg ved utarbeiding av forslagene i punkt 4 og 5.
7. Valgkomiteens arbeid er avsluttet etter at den har fremlagt begrunnet anbefaling for
landsstyremøtet.
8. Utgifter til valgkomiteens arbeid blir dekket etter samme regler som for utvalg nedsatt
av sentralstyret.
9. Valgkomiteen gis etter anmodning sekretariatsbistand gjennom generalsekretæren.
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Sak 14
Valg av Rådet for legeetikk

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

03.05.2017

Sak 14 - Valg av Rådet for legeetikk
I henhold til Reglement for Rådet for legeetikk § 3, jf lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 11, skal
landsstyret i år velge nye medlemmer av Rådet for legeetikk. Det er i reglementet for Rådet
for legeetikk tillagt sentralstyret å fremlegge forslag til sammensetning av Rådet. Dette
innebærer i praksis at sentralstyret er valgkomité og at den landsstyrevalgte valgkomiteen
ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat.
Sentralstyret vedtok i møte den 18.1.2017
Vedtak
Avdelingene tilskrives med anmodning om å fremme forslag på kandidater til valgene til Rådet for
legeetikk ved landsstyremøtet 2017. Det klarlegges hvorvidt nåværende medlemmer av Rådet ønsker å
være kandidat til vervene for en ny periode. Fristen for å fremsette forslag settes til 1.3. 2017. Det
settes ned en arbeidsgruppe bestående av visepresident Jon Helle, Cecilie Alfsen fra sentralstyret og
generalsekretær Geir Riise, som forbereder sak for sentralstyret til aprilmøtet.

Rådet består av leder, nestleder og tre øvrige medlemmer, og velges av landsstyret for fire
kalenderår av gangen. Det velges også to varamedlemmer som trer inn ved varig eller antatt
langvarig forfall (3 måneder eller mer). Sentralstyret fremlegger forslag til sammensetning av
Rådet. Leder og nestleder velges ved eget valg. Sentralstyrets medlemmer kan ikke være
medlemmer av Rådet.
Rådet for legeetikk har i dag følgende sammensetning: Leder Svein Aarseth, nestleder
Karsten Hytten, medlemmer Ellen Blinkenberg, Gunnar Skipenes og Siri Hagen Brelin.
Varamedlemmer: Thore Andre Henrichsen og Ståle Clementsen. Samtlige i Rådet med
unntak av Karsten Hytten hadde sagt seg villige til gjenvalg. Blinkenberg og Skipenes har
begge vært medlemmer i rådet i to valgperioder, dvs åtte år. Svein Aarseth og Siri Hagen
Brelin har vært i Rådet i en periode, og det samme gjelder varamedlemmene.
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Den 20.1.2017 ble det sendt ut brev til Legeforeningens organisasjonsledd med frist 1.3.2017
til å komme med forslag til kandidater. Rådets medlemmer fikk frist til 1.2.2017 med å
meddele om eventuelt gjenvalg.
Det kom inn følgende 17 forslag:
Navn
Ellen Økland
Blinkenberg
Siri Hagen Brelin

Forslagsstiller
Norsk overlegeforening, Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin

Ståle Clementsen
Ingebjørg Fagerli
Ottar Grimstad
Christian Hagen
Tore Henrichsen
Vibeke Hilland
Morten Horn
Morten Magelssen
Jan Henrik Opsahl
Gunnar Skipenes
Elisabeth Swensen
Arne Thorvik
Recep Øzeke
Tilde Broch Østborg
Svein Aarseth

Norsk overlegeforening, Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin,
Østfold legeforening, Norsk forening for palliativ medisin
Norsk overlegeforening, Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin
Nordland legeforening
Møre og Romsdal legeforening
Norsk psykiatrisk forening
Norsk overlegeforening, Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin
Jørgen Utvoll
Norsk nevrologisk forening
Norsk forening for medisinsk biokjemi
Yngre legers forening
Norsk arbeidsmedisinske forening, Norsk forening for arbeidsmedisin,
Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin
Norsk forening for allmennmedisin
Norsk psykiatriske forening
Oslo legeforening
Yngre legers forening
Foreslås gjenvalgt av Møre og Romsdal legeforening,
Allmennlegeforeningen, Oslo legeforening; Norsk psykiatriske forening,
Sør-Trøndelag legeforening, Norsk forening for rus og
avhengighetsmedisin, Hordaland legeforening, LSA

Vibeke Hilland har senere trukket sitt kandidatur.

Kort om kandidatene:
Navn

Spesialitet

Stilling

Arbeidssted

Ellen Økland
Blinkenberg

Medisinsk genitikk

Overlege

Haukeland, Senter for medisinsk genetikk og
molekylærmedisin

F. år

Siri Hagen Brelin

Allmennmedisin

Overlege/post doc

Sykehuset Østfold, kreftavd.
Kompetansesenter for lindrende medisin,
OUS

Ståle Clementsen

Ortopedi

Overlege

Ahus, Ortopedisk klinikk

Ingebjørg Fagerli

Barnesykdommer

seksjonsoverlege

Bodø, Kvinne/barn-klinikken, nyfødtintensiv

Ottar Grimstad

Allmennmedisin,
samfunnsmedisin

Hareid kommune

Christian Hagen

Psykiatri -ferdig vår LIS
2017

Ålesund

1967

1963
1974
1958
1950
1979
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Thore Henrichsen

Barnesykdommer

Overlege

Drammen

Morten Horn

Nevrologi

Overlege

Ullevål, Nevrolgisk avd

Morten Magelssen

Indremedsin

Forsker (LIS)

UiO, Senter for medisinsk etikk

Jan-Henrik Opsahl

Radiologi

LIS

Vestre Viken, Drammen, Avdeling for
bildediagnostikk

Gunnar Skipenes

Arbeidsmedisin

Bedriftsoverlege

UNN

Elisabeth Swensen

Allmennmedisin

Arne Thorvik

Psykiatri

Fastlege
Seljord helsesenter
Kommuneoverlege
Overlege. Ph.D
Tønsberg DPS

Recep Øzeke

Generell kirurgi
Urologi

Overlege

OUS, KIT, Avdeling for urologi Aker

Østborg, Tilde Broch

Fødselshjelp- og
kvinnesykdommer

LIS

Stavanger Universitetssykehus,
Kvinneklinikken

Svein Aarseth

Allmennmedisin
Arbeidsmedisin

Fastlege

Frysja legekontor

1957
1969
1978

1978
1958
1951
1961
1961

1982
1950

Bortsett fra en kandidat som trakk seg og en som det ikke lyktes å få gjennomført intervju
med innenfor den aktuelle tidsperioden, har alle vært intervjuet, enten ved fremmøte i
Legenes hus eller over telefon. I intervjuet ble kandidatene spurt om bl. a etiske
problemstillinger de tror vil bli reist, hvilke etiske spørsmål de er spesielt opptatte av,
synspunkter på ulike etiske problemstillinger, som for eksempel spørsmål knyttet til
fosterreduksjon, eutanasi, motivasjon for å sitte i Rådet, hva den enkelte kan bidra med inn i
rådsarbeidet osv. Samtlige kandidater gjorde et solid inntrykk i intervjuet.
Arbeidsgruppen la fram sin innstilling i sentralstyremøte 2. mai.
I sentralstyrets vurdering av de aktuelle kandidatene ble det lagt vekt på å få en så bred
sammensetning av Rådet for legeetikk som mulig, dvs kriterier som relevant yrkesbakgrunn,
kompetanse, sikre bredde i etiske problemstillinger gjennom hele livsløpet, interesse og
motivasjon, en viss geografisk spredning, alder og kjønn. I tillegg vurderte sentralstyret det
som hensiktsmessig at Rådet for legeetikk har en viss rotasjon av medlemmer. Sentralstyret
understreket at alle i dagens Rådet for legeetikk har gjort et godt arbeid i perioden som har
vært.
Sentralstyret behandlet saken i møte 6.4 og 2.5, og fremmer følgende innstilling til
landsstyret:

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på følgende sammensetning av Rådet
for legeetikk:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Svein Aarseth
Siri Brelin
Morten Andreas Horn
Tilde Broch Østborg
Thore Andre Henrichsen

Varamedlemmer:

1. Jan-Henrik Opsahl
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2. Elisabeth Swensen.

Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Sak 15
Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til
styret for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.: 17/82

Dato: 9.5. 2017

Sak 15 - Valg av styreleder og styremedlem med varamedlem til styret for
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)
SOP ledes av et styre på fem medlemmer. Lederen velges av landsstyret i Den norske
legeforening. I tillegg velger landsstyret tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Det
femte medlem med varamedlem oppnevnes av staten, ved ansvarlig departement. Styret velger
selv nestleder.
Styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire kalenderår av
gangen. Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges
varamedlemmer, hhv. ett varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg.
Sentralstyret i Den norske legeforening er valgkomité.
Medlemmer:
Hans Kristian Bakke, leder (valgt for perioden 1.1. 2014 – 31.12. 2017)
Truls Disen, nestleder (valgt for perioden 1.1. 2016 – 31.12. 2019)
Anne Mathilde Hanstad (valgt for perioden 1.1. 2014 – 31.12. 2017)
Arne Laudal Refsum (valgt for perioden 1.1. 2016 – 31.12. 2019)
Varamedlemmer:
Ove Andreas Mortensen (for Truls Disen)
Åge Henning Andersen (for Anne Mathilde Hanstad)
Einar Hysing (for Arne Laudal Refsum)
På landsstyremøtet i 2017 står styreleder Hans Kristian Bakke og styremedlem Anne Mathilde
Hanstad på valg. Begge har sagt seg villig til gjenvalg. Varamedlem Åge Henning Andersen
har også sagt seg villig til gjenvalg.
Prosess:
Sentralstyret vedtok på sitt møte 18.1. 2017 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe bestående
av sentralstyremedlemmene Christer Mjåset og Kjartan Olafsson samt generalsekretær Geir
Riise som skulle forberede saken for sentralstyret. Det skulle innhentes forslag fra
foreningsleddene på kandidater til valgene til SOP ved landsstyremøtet 2017, samt avklares
hvorvidt nåværende medlemmer av SOP-styret som er på valg, ønsket å være kandidat til
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vervene for en ny periode. Fristen for å fremsette forslag ble satt til 1.3. 2017.
Hans Kristian Bakke og Anne Mathilde Hanstad ga begge tilbakemelding på at de ønsket
gjenvalg. Åge Henning Andersen sa seg også villig til å være varamedlem for Hanstad for en
ny periode.
Etter høringen forelå det til sentralstyrets møte 6.4. 2017 kun forslag om gjenvalg av leder,
medlem og varamedlem.

Kort om kandidatene:
Hans Kristian Bakke, født 1961, er spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege i
Bergen. Han har vært leder av SOP-styret fra 1.1. 2006.
Anne Mathilde Hanstad, født 1953, er spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege på
Jørpeland. Hun har bistilling som kommuneoverlege i Strand kommune. Hanstad har vært
medlem av SOP-styret fra 1.1. 2006.
Åge Henning Andersen, født 1949, arbeider som kommuneoverlege i Kongsvinger kommune.

Sentralstyret behandlet saken i møte 6.4. 2017 og fremmer følgende innstilling til
vedtak:
For perioden 1.1. 2018 – 31.12. 2021 velges Hans Kristian Bakke som styreleder og
Anne Mathilde Hanstad som medlem til styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for
leger. Som personlig varamedlem for Hanstad velges Åge Henning Andersen.

For Den norske legeforenings sentralstyre
Etter fullmakt

Geir Riise
Generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør
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Sak 16
Valg av valgkomite

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

03.05.2017

Sak 16 Valg av valgkomite
I henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 8 og § 3-2-1, 6. ledd skal landsstyret velge en
valgkomité med tre medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det har vært
vanlig praksis at leder velges særskilt i landsstyremøtet.
I samsvar med vanlig praksis forberedes valget direkte i landsstyremøtet uten at valget er
forberedt av valgkomiteen eller sentralstyret.
Valgkomiteen utøver sin virksomhet i henhold til instruks.
Valget skjer for landsstyreperioden, dvs fra 1.9. 2017 – 31.8. 2019.
Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret.

Valgt ble:
----------

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Sak 17
Valg av desisorutvalg

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

16/6226

Dato:

03.05.2017

Sak 17 Valg av desisorutvalg
I henhold til Legeforeningens lover § 4-5 velger landsstyret desisorutvalg for
landsstyreperioden.
Desisorutvalget består av en leder og to medlemmer. Alle medlemmer som ikke er medlem
av sentralstyret eller fondsutvalg, eller ansatt i sekretariatet er valgbare. Utvalget skal foreta
desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets
medlemmer, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør.
For inneværende periode har Gunnar Ramstad, Georg Nikolai Johnsen og Erna Gunn Moen
vært foreningens desisorer.
Saken legges frem for landsstyret uten innstilling fra sentralstyret.

Valgt ble:
………
………

Med hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
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Sak 18
Forslag om observatørstatus i sentralstyret for
Akademikernes leder Kari Sollien

Landsstyret

Deres ref.:

Vår ref.:

17/827

Dato:

08.05.2017

Sak 18 - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes
leder Kari Sollien
Sentralstyret vedtok på sitt møte 16. februar 2017 å sende på høring forslag til en ordning der
Akademikernes leder Kari Sollien møter som fast observatør i Legeforeningens sentralstyre
for valgperioden 2017 til 2019. I høringsbrevet ble følgende momenter fremhevet:
Sollien ble Akademikerleder etter forslag fra Legeforeningen. Akademikerne er i år 20 år og
det er første gang en lege innehar posisjonen som Akademikernes leder. Legeforeningens
president har en viktig observatørplass i Akademikernes styre. Begrunnelsen for ønsket om å
gi observatørstatus til Sollien som Akademikernes leder er at hun bør kjenne til sakene og
prosessene i Legeforeningen. Å følge sentralstyret vil gi den beste anledning til dette.
Sollien er allmennlege, men intensjonen er at hun skal være observatør i kraft av rollen som
leder av Akademikerne og dermed ikke ha rollen som interessepåvirker for allmennmedisin.
Til informasjon satt forrige leder av Akademikerne, Knut Aarbakke, en lengre periode som
leder i Samfunnsviterne parallelt med vervet som Akademikernes leder.
Det er tale om et spørsmål av prinsipiell karakter da det dreier seg om en fast observatørstatus
i alle saker, og med et tidsperspektiv som potensielt kan strekke seg over mange år. Det vil
potensielt være en mer langvarig representasjon enn for de valgte styreposisjonene.
Sentralstyret har i avveiningen falt ned på at argumentene for å gi observatørstatus i
sentralstyret til Sollien som leder av Akademikerne er klart større enn ulempene. Vedtaket
om å sende forslaget på høring ble fattet mot en stemme.
Sentralstyrets mandat er gjennom lovene gitt av landsstyret. Spørsmålet man må stille seg er
om landsstyret ville mene at etableringen av en slik ordning er noe sentralstyret kunne gjøre
etter eget initiativ. Sentralstyrets vurdering er at en slik ordning må forelegges landsstyret for
diskusjon og vedtak.
Sentralstyret mener videre det vil være unaturlig å gjøre denne type midlertidige ordning til
en lovendringssak. Spørsmålet om observatørstatus bør også vurderes jevnlig og det
1

anbefales ny sak hvert valgår i Legeforeningen så lenge Sollien er leder. Slik vil landsstyret
kun uttrykke sin mening for den aktuelle sentralstyreperioden.
Ved høringsfristens utløp var det mottatt 11 høringssvar:
 Styret Akershus legeforening støtter ikke forslaget, og mener det må begrunnes bedre
 Styret Allmennlegeforeningen støtter forslaget
 Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger støtter forslaget
 Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter forslaget
 Styret Norsk forening for smertemedisin støtter forslaget
 Styret Norsk gynekologisk forening støtter forslaget
 Styret Oslo legeforening mener saken bør belyses nærmere
 Styret Praktiserende spesialisters landsforening støtter forslaget
 Styret Sør-Trøndelag legeforening mener saken bør belyses nærmere
 Styret Yngre legers forening støtter forslaget
 Styret i Overlegeforeningen har prinsipielle innvendinger til saken, men peker
samtidig på en pragmatisk tilnærming
Det fremgår av høringssvarene at det kun er en høringsinstans (Akerhus legeforening) som
stiller seg negativ til forslaget, to instanser stiller enkelte spørsmål til forslaget (Oslo og SørTrøndelag) og resten er positive. Akershus legeforening anfører at ordningen eventuelt bør
være generell for ledere av Akademikerne og ikke bare etableres fordi Sollien er lege.
Sentralstyret ser at det er behov for noe ytterligere informasjon enn det som var gitt i
høringsbrevet, herunder svar på konkrete spørsmål fra høringsinstansene:





Skal Sollien ha tale og forslagsrett?
Hva mener de andre akademikerorganisasjonene om en slik observatørpost?
Gjelder dette kun for nåværende leder eller for alle ledere framover?
Skal tilsvarende observatørrolle gjøres gjeldende i styret til øvrige
medlemsorganisasjoner i Akademikerne?

Vurdering og begrunnelse for ordningen:
Høringsrunden viser bred støtte til forslaget. Akademikerne feirer i år sitt 20 års jubileum og
har gjennom disse årene utviklet seg og fått en struktur bygget på et innbyrdes styrkeforhold
mellom de ulike foreninger/forbund i Akademikerne. Når styrets posisjoner velges blir i
praksis roller fordelt mest mulig rettferdig mellom foreningene/forbundene, noe som samtidig
gir en sterk organisasjon hvor Akademikerfellesskapets interesser som sådan blir ivaretatt.
Leder og nestleder er fra hver sin forening, og styreposisjonene fordeles blant øvrige. De som
bekler posisjonene er sentrale politiske aktører fra sine respektive foreninger/forbund, og er
uten unntak ledere eller styremedlemmer fra egen organisasjon.
Leder av Akademikerne Kari Sollien er oppnevnt etter forslag fra Legeforeningen. Nestleder
i Akademikerne er president i Tekna. De øvrige medlemmene av styret er henholdsvis
president i Psykologforeningen, president i Tannlegeforeningen, president i Juristforbundet,
styremedlem i Econa, og leder av Arkitektenes fagforbund.
Posisjonene sees også i sammenheng med posisjonene som ledere av Akademikernes ulike
forhandlingsutvalg. Dette er en god modell som sikrer bredden av de ulike
foreninger/forbunds synspunkter og at de viktigste sakene kommer på dagsorden.

At leder av Akademikerne skal ivareta alle Akademikernes interesser er åpenbart. Dette
gjelder uavhengig av hvilken forening vedkommende kommer fra. Samtidig er det lang
praksis for at leder av Akademikerne har innehatt styreverv i den foreningen vedkommende
opprinnelig kom fra. Dette gjaldt foregående leder Knut Aarbakke som i en årrekke satt som
leder i Samfunnsviterne. Kari Sollien har i dag styreverv i Legeforeningen kombinert med
vervet som leder av Akademikerne. Så langt Legeforeningen kjenner til er det klar aksept for
en slik ordning. Det har ikke vært problematisert verken i Aarbakkes tid eller etter at Sollien
overtok vervet som leder av Akademikerne at en slik modell er uønsket.
Legeforeningen har også uformelt tatt spørsmålet opp med enkelte sentrale aktører i andre
organisasjoner i akademikersamarbeidet. Det er ingen som uttrykker motstand mot en
ordning hvor Sollien fortsetter som observatør i Legeforeningens sentralstyre. Slik
Akademikernes organisasjon er bygget opp og fungerer er det også vanskelig å se at det
skulle være sterke prinsipielle forhold som taler mot en slik ordning.
Det sentrale spørsmålet i saken er derfor hva som tjener Legeforeningen. Det anses som en
fordel for Legeforeningen at hun fortsatt kan ha god kontakt med sentralstyrets virksomhet
etter at hennes sentralstyreperiode er over 31. august 2017. Begrunnelsen for ønsket om å gi
observatørstatus til Sollien, som Akademikernes leder, er at hun bør kjenne til sakene og
prosessene i Legeforeningen. Å følge sentralstyret på fast basis, herunder ha tilgang til
saksdokumentene, vil gi den beste anledning til dette.
Of peker på pragmatiske måter å håndtere dette på, blant annet ved at Sollien får delta i møter
der det er hensiktsmessig. Sentralstyret ser at dette delvis vil dekke behovet, men mener at
dette ikke vil gi den samme effekt som forslaget er ment å ivareta. Det er forskjell på å følge
prosesser der hvor man blir invitert inn, og å følge alle prosesser. Sistnevnte vil gi den beste
forutsetning for å gi Sollien innsikt i prosesser og saker som er viktige for Legeforeningen.
Akademikerne feirer i år 20-års-jubileum og det er første gang en lege har ønsket å påta seg
det viktige vervet som Akademikernes leder. Sentralstyret anser det derfor også for en fordel
for eventuelle fremtidige ledere av Akademikerne som kommer fra Legeforeningen at en slik
forankring er mulig.
Av det som er sagt ovenfor følger det at det kun er tale om en observatørplass i
Legeforeningens sentralstyre for Sollien som leder av Akademikerne. Det tas ikke initiativ til
at tilsvarende gjøres gjeldende i styret til øvrige medlemsorganisasjoner i Akademikerne.
Ordningen skal således ikke være generell.
Ordningen som foreslås gjelder for neste funksjonsperiode fra 1. september 2017 til 31.
august 2019, forutsatt at Sollien sitter som leder av Akademikerne i hele denne perioden.
Dersom det er aktuelt med tilsvarende observatørposisjon for funksjonsperioden som starter
1. september 2019 må saken på nytt behandles i landsstyret.
Observatørposisjonen innebærer at Sollien har møte- og talerett, men ikke forslagsrett i
sentralstyrets møter etter 31. august 2017. Observatørposisjonen vil ikke innebære rett til
honorar fra Legeforeningen.
Sentralstyret innstiller på følgende vedtak i landsstyret:

Kari Sollien gis observatørplass med møte- og talerett i sentralstyrets møter for perioden 1.
september 2017 til 31. august 2019, forutsatt at hun innehar vervet som leder av
Akademikerne i denne periode.

Med hilsen
Den norske legeforening
Geir Riise
Generalsekretær

Saksansvarlig: Seksjonssjef Bjørn Ove Ekern Kvavik
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Lars Duvaland
avdelingsdirektør

