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Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer
Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson, Ole Johan
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Hege Synne Rahm, Mattis Dahl Aamotsbakken, Jan Emil Kristoffersen,
Axel Andersen Restrup, Torbjørn Mellesmo, Øydis Rinde Jarandsen

Referent: Anne Torill Nordli

Kari Sollien fratrådte under behandling av sak 97/17
I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i Regjering og storting
Notat 3: Egen forsikringsformidling for medlemsforeninger i Akademikerne
Notat 4: Utvidelse av antall studiesteder for medisin i Norge – spørsmål om
medisinstudium i Stavanger
Rapporteringer og kommentarer:
- CPME-møte, Vilnius
- Møte med helseministeren, tema antibiotikaresistens
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Møte med barneombudet
Felles vårkurs Ylf og Of, Sandefjord
Årsmøter i Ylf og Of, Sandefjord
Årsmøte i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin,
Tromsø
Årsmøte i Leger i vitenskapelige stillinger, Bergen
Møte i Nordisk overlegeforening, Svalbard
Møter med OUS vedrørende fordypningsstillinger
Ansettelser i LIS1-stillinger og avlønning
UEMO-møte, Italia
Møte E-health stake holder group, Brussel
Styremøte i Helse Sør-Øst RHF
Stortinget - Høring om endring i arbeidsmiljøloven om varsling
Årsmøte Buskerud legeforening 4. mai
Hurtigruteseminaret 30.10-1.11
Seminar for lokalforeningene
Desisorrapporten foreligger
Seminar for ledere av lokalforeningene 8.-9. november, Gardermoen
"Fremtidsprosjektet" – videre arbeid etter forprosjektet
Mellomoppgjør. Enighet mellom Staten og Akademikerne, enighet i KS
Brudd i forhandlingene med Oslo kommune. Mekling 23.-24. mai
Forhandling A2 med Spekter mandag 8. mai
To kurs for lokale tillitsvalgte / forhandlingsdelegasjoner avholdes.
Spesialitetsrådets seminar 3.- 4. mai, 125 påmeldte

Orienteringssaker:
Legemiddelinformasjon til pasienter
Oppsummering fra WMA-møte i Livingstone april 2017
Kjøreplan landsstyremøtet 2017 - utkast

II

Beslutningsmøte

Sak 88/17
101-15/665

Landsstyresak - Forslag til arbeidsprogram 2017 – 2019
Sentralstyret nedsatte i oktober 2016 en arbeidsgruppe bestående av lederne for
Of, Af og Ylf, med sekretariatstøtte, til å lage utkast til Arbeidsprogram 20172019. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i dagens arbeidsprogram, men
tydeliggjort det ved å redusere antall overskrifter og ved å introdusere noen flere
tiltak. Utkastet har vært på høring.
Vedtak:
Høringsinnspillene innarbeides i utkast til nytt arbeidsprogram for 201719 i tråd med sentralstyrets diskusjon, og oversendes landsstyret.
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Sak 89/17
Landsstyresak - Helsepolitisk debatt – forberedelser
1.02-16/6226
Den helsepolitiske debatten er tirsdag 30. mai. Temaet for debatten er "På tilliten løs.
Foran stortingsvalget: Er vi på full fart mot et todelt helsevesen?". Sekretariatet la
frem de siste informasjoner om arrangementet og utkast til brev til landsstyret.
Vedtak
Sekretariatet arbeider videre med forberedelsene til den helsepolitiske
debatten, i tråd med saksfremlegget og debatten i sentralstyremøtet.
Sak 90/17
Landsstyresak - Arbeidslivsdebatt forberedelser
1.03-16/6226
Arbeidslivsdebatten gjennomføres torsdag 1. juni: Temaet for debatten er "Er den
nordiske modellen under avvikling?". Sekretariatet la frem de siste informasjoner om
arrangementet og utkast til brev til landsstyret.
Vedtak
Sekretariatet arbeider videre med forberedelsene til arbeidslivsdebatten i
tråd med saksfremlegget og debatten i sentralstyremøtet.
Sak 91/17
1.04-16/772

Landsstyresak – "Kvinnsland-utvalget – hva nå?"
Sentralstyret har de siste to årene arbeidet med saken i forbindelse med
satsingsområdet bedre styring, organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
(SOL). Under fjorårets landsstyremøte ble det lagt frem en rapport med alternative
modeller for spesialisthelsetjenesten. Parallelt med Legeforeningens eget
utviklingsarbeid har et offentlig utvalg (Kvinnsland-utvalget) utredet hvordan staten
bør innrette sitt eierskap til spesialisthelsetjenesten framover. Til årets landsstyremøte
vil Legeforeningens arbeid med satsingsområdet presenteres. Det vil også legges
fram et forslag til vedtak om hvordan Legeforeningen bør arbeide videre med saken
inn i ny stortingsperiode.

Vedtak
Sekretariatet arbeider videre med forberedelsene til presentasjon av
satsingsområdet bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten i tråd med saksfremlegget og debatten i
sentralstyremøtet.
Sak 92/17
Legeforeningens omnibus 2017
1.05-17/2012
Legeforeningen gjennomfører en landsomfattende opinionsundersøkelse
(omnibus) i forkant av landsstyremøtet 2017 i regi av Respons Analyse AS.
Undersøkelsen starter mandag 8. mai og rapport vil foreligge 16. mai.
Sekretariatet la frem forslag til spørsmål og utforming av undersøkelsen.
Vedtak
Spørsmålene bearbeides i tråd med diskusjonen i møtet.
Opinionsundersøkelse som gjennomføres i tilknytning til landsstyremøtet.
Sak 93/17
1.06-16/2188
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Samarbeid med andre: Forespørsel fra Helsetjenesteaksjonen om å støtte en
tverrsektoriell aksjon mot målstyringstyranniet i offentlig sektor

Legeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Helsetjenesteaksjonen om å
støtte en tversektoriell aksjon mot målstyringstyranniet i offentlig sektor.
Sekretariatet hadde vurdert forespørselen i lys av de rammer og prinsipper for
Legeforeningens samarbeid med andre som ble vedtatt på landsstyremøtet i 2015.
Legeforeningen deler og anerkjenner den frustrasjonen som kommer til uttrykk i
Helsetjenesteaksjonens henvendelse og forslaget om en tverrsektoriell aksjon mot
målstyring i offentlig sektor.
Vedtak
Legeforeningen velger å ikke støtte dette konkrete initiativet som følge av
at formen skygger for et godt budskap.
Sak 94/17
2.01-17/646

Landsstyremøtet – Lederprisen 2017
Innstillingskomiteen for Legeforeningens lederpris bestående av Jon Helle,
Christer Mjåset og Tom Ole Øren fremmet innstilling til lederprisen overfor
sentralstyret.
Vedtak
Legeforeningens lederpris 2017 deles ut i forbindelse med landsstyremøtet i tråd
med sentralstyrets vedtak.

Sak 95/17

Landsstyresak - lovendringsforslag - Legeforeningens lover § 3-8
Regionutvalg – innstilling

2.02 -16/457
Landsstyret vedtok i 2016 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med mandat til
å evaluere og eventuelt foreslå endringer i dagens ordning med regionutvalg.
Gruppens anbefaling skulle legges frem som sak på landsstyremøtet 2017.
Landsstyret vedtok arbeidsgruppens mandat og ba sentralstyret nedsette
arbeidsgruppen. I sentralstyremøtet 10. november 2016 nedsatte sentralstyret en
arbeidsgruppe i tråd med landsstyrets vedtak. Arbeidsgruppen leverte en rapport
til sentralstyret med forslag til endringer i Legeforeningens lover. Sentralstyret
vedtok å sende saken, inkludert rapporten, på bred organisasjonsmessig høring,
før saken ble lagt fram for ny behandling.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i
Legeforeningens lover § 3-8 vedtas.
Sak 96/17

Landsstyresak - lovendringsforslag - Legeforeningens lover §§ 3-6-2, 3-6-4 og
3-6-5 - Forslag om opprettelse av fagutvalg for utdanningsleger i de
fagmedisinske foreningene (Fuxx) – innstilling

2.03-17/826
Sentralstyret besluttet 30. august 2016 å nedsette en arbeidsgruppe med oppgave å
vurdere og fremme forslag til framtidig organisering av den fagmedisinske aksen i
Legeforeningen. Arbeidsgruppen konkludert med at det ikke er tilstrekkelig tid til
å forberede en helhetlig modell med nødvendige lovendringer til landsstyret i
2017. Arbeidsgruppen anbefalte imidlertid at det gjøres lovendringer i
Legeforeningens lover §§ 3-6-2 og 3-6-4 som innebærer at det etableres fagutvalg
av leger i spesialisering (Fuxx) i de fagmedisinske foreningene, samt at Fuxx har
forslagsretten på oppnevnelse av LIS-representantene til spesialitetskomiteene.
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Sentralstyret behandlet utvalgets forslag på sitt møte 16. februar 2017 og vedtok å
sende saken på bred organisasjonsmessig høring før saken ble lagt fram på nytt.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i
Legeforeningens lover §§ 3-6-2 og 3-6-4 vedtas.
Sak 97/17

Landsstyresak - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for
Akademikernes leder Kari Sollien - innstilling

2.04-17/827
Etter forslag fra Ylf vedtok Sentralstyret 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.
Vedtak
Det innstilles 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 perioden.
Sak 98/17

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord
og selvskading

3.01-17/1948
Helsedirektoratet hadde sendt ut høringsnotat om "Veiledende materiell om
forebygging av selvskading og selvmord".
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de merknader som fremkom i
møtet, og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 99/17
3.31-17/781

Godkjenning av veiledere
Sekretariatet fremla liste over leger som godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Veileder i allmennmedisin:

Kogstad, Kari Thori
Christersson, Peter
Hagen, Ola

Sak 100/17 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mars 2017
4.01 -17/1474
Legeforeningens regnskap per mars 2017 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per mars 2017 tas til etterretning.

Sak 101/17
5.01
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Møteplan sentralstyret 2018

Sekretariatet fremla utkast til sentralstyrets møteplan for 2018

Vedtak
Sentralstyrets møteplan for 2018 fastsettes slik:

Januar:

onsdag 17.1.2018

kl 0900

Sentralstyremøte,
Legenes hus

onsdag 17.1.2018
torsdag 18.1.2018

kl 1600
kl 1600

Lederseminar, Hotel Bristol

Februar:

torsdag 15.2. 2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Mars:

tirsdag 20.3. 2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

torsdag 26.4.2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

mandag 28.5.2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Soria Moria

tirsdag 29.torsdag 31.5.2018

kl 1030
kl 1600

Landsstyremøte, Soria Moria Oslo

tirsdag 19.6. 2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

August:

tirsdag 28.8. 2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

September:

mandag 17.9. 2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Påske 26.3-3.4
April:

Mai:

Juni:
Juli:

mandag 17.9 –
torsdag 20.9.2018

Sentralstyremøte/arbeidsmøte

Oktober:

Torsdag 18.10.2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

November:

tirsdag 13.11 2018

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Desember:
”

fredag 7.12. 2018

kl 0900
kl 1900

Sentralstyremøte
Julebord

Sak 102/17
5.02-

Landsstyresak – Valg Rådet for legeetikk – forslag til sammensetning
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 var
innhentet forslag fra organisasjonsleddene, og nåværende medlemmer av Rådet
for legeetikk var forespurt om gjenvalg. Sentralstyret er valgkomitè.
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Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på følgende sammensetning av
Rådet for legeetikk:
Leder Svein Aarseth
Nestleder Siri Brelin
Medlemmer: Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Thore Andre
Henrichsen.
Varamedlemmer: 1. Jan-Henrik Opsahl, 2. Elisabeth Swensen.

Marit Hermansen

Jon Helle

Christian Grimsgaard

Anja Fog Heen

Kjartan Olafsson
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Ole Johan Bakke

Kari Sollien

Christer Mjåset

Cecilie Alfsen

