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Sekretariatet
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Fullført og godkjent den 19. 4. 2017

Referat
fra
Sentralstyrets møte 6.4.2017
Legenes hus, Oslo

Til stede fra
sentralstyret:

Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer
Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson, Ole Johan
Bakke

sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm,
Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.
Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Bråten, Eirik
Nikolai Arnesen, Anders Vollen, Gorm Hoel, Sara Underland Mjelva,
Bente Kristin Johansen, Sverre Lerum, Frode Solberg, Hege Synne Rahm,
Lise Berit Johannessen, Daniel Værnes, Nina Evjen, Are Brean, Øydis
Rinde Jarandsen, Espen Slettemyr, Helga Bysting

Ole Johan Bakke fratrådte i forbindelse med behandling av sak 81/17.
Inge Glambæk, leder av Norsk kirurgisk forening, møtte sentralstyret i
forbindelse med diskusjon om spesialitetsstruktur og sykehusstruktur.

Referent: Anne Torill Nordli

I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde – presenteres i møtet
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting

1

Notat 3: Samarbeidsutfordringer på e-helseområdet
Notat 4: Satsingsområde 3: Bedre styring, organisering og ledelse av
spesialisthelsetjenesten - forberedelser til landsstyremøtet
Notat 5: Arendalsuka 2017
Notat 6: Foran stortingsvalgkampen: Helseforsikringers betydning for den
offentlige helsetjenesten i Norge

Rapporteringer og kommentarer:
- Rikslønnsnemda
- Situasjonen i sykehus, diverse møter
- Møte med Spekter
- Sentrale tillitsvalgte, møte med RHF-direktørene
- FAFO- konferanse – Tillitt og samarbeid i offentlig sektor
- Helsepolitisk barometer
- Seminar om ledelse 22. mars
- Ekstraordinært landsrådsmøte i Overlegeforeningen 24. mars
- Møte i Norsk medisinstudentforening, Stjørdal
- Møte i Standard Norge 29. mars
- Workshop for Legeforeningens representanter i styrene i RHF og HF.
Avtroppende og påtroppende representanter var invitert.
- Arbeid med faste stillinger
- BMA – ledelsesprogram i London. Johann Malawana besøker Norge i
begynnelsen av mai
- Møte med prosjektledelsen i ny spesialitetsstruktur
- Møte i "Verdens ende"-prosjektet (tidligere visjon 2030)
- Turnus
- Produktstyremøte helsenorge.no
- Besøk fra delegasjon fra Norsk Sykepleierforbund på Florø medisinske senter.
Tema: primærhelseteam
- Styremøte i UEMO
- EU-gruppe: bivirkninger av e-helsetiltak
- Satsingsområde 3, Bedre styring, organisering og ledelse av
spesialisthelsetjenesten
- Styremøte i Vestfold legeforening
- CPME-møte
- Orienteringer på flere sykehus om status etter streiken
- Årsmøte i Den norske patologforening
- Utvalg for prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste
- Positiv medlemsutvikling i Legeforeningen
- Akademikerne har igangsatt et prosjekt sammen med de tre andre
hovedorganisasjonene om tema organisasjonsgrad
- Rutiner for informasjonsflyt
- Pasientsikkerhetsprogrammet – møte i styringsgruppen
- Møte med SAK 28. mars vedrørende saksbehandlingstid på søknader om
spesialistutdanning (ligger nå på tre-fem måneder)
- Møte i HOD om fraværsattester for skoleelever
- Spekterforhandlingene, oppstart 5. april
- Forhandlinger om Normaltariffen pågår
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Orienteringssaker:
Høring – Læringsmål for de medisinske spesialiteter del 2 og 3
Valg Rådet for legeetikk- foreløpig behandling
Legeforeningen.no – status presentert i møtet

II

Beslutningsmøte

Sak 58/17
Landsstyremøtet 2017 - forberedelser
1.01-15/4682
For å forberede landsstyremøtet i Ålesund best mulig la sekretariatet frem forslag til
innledere til de ulike sakene som skal behandles i landsstyremøtet.
Vedtak
Sekretariatet går videre med forberedelsene til landsstyremøtet i tråd med
de skisserte planer og sentralstyrets tilbakemeldinger.
Sak 59/17
Landsstyremøtet 2017 - Legeforeningens omnibus 2017
1.02-17/2012
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
Sentralstyret slutter seg til de foreslåtte temaene for en
opinionsundersøkelse som gjennomføres i tilknytning til landsstyremøtet.
Sekretariatet jobber videre med spørsmålene i tråd med diskusjonen i
møtet. Saken legges frem på nytt i sentralstyremøte 2. mai.
Sak 60/17
Landsstyresak - Legeforeningens årsmelding for 2016
1.03-17/1968
Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2016 for Legeforeningen.
Vedtak
Utkast til årsmelding revideres i tråd med innspill i møtet. Årsmeldingen
behandles på landsstyremøtet 2017.
Sak 61/17
Høring – NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer
2.01-17/1482
Finansdepartementet hadde sendt ut NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter
og utfordringer på alminnelig høring. Delingsøkonomiutvalget har blant annet
utredet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien. Utredningen hadde
vært på intern høring blant yrkesforeningene. Sekretariatet hadde utarbeidet et
utkast til høringsuttalelse, med sikte på oversendelse av dette som et innspill til
Akademikerne.
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Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de innspill som fremkom i
møtet, og oversendes Akademikerne og Finansdepartementet.
Sak 62/17
2.02-17/741

Høring - Rapport om seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger
Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring rapporten Seniorer og
arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger. Rapporten er utarbeidet av et
partssammensatt utvalg, som hadde i mandat å vurdere spørsmål knyttet til
aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet for seniorer.
Rapporten hadde vært på høring hos relevante organisasjonsledd og sekretariatet
framla utkast til uttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.

Sak 63/17

Oppnevning av Legeforeningens vararepresentant i Akademikernes
forhandlingsutvalg stat og representant i Akademikernes forhandlingsutvalg
næringsdrivende

2.03-17/1496
Sentralstyret oppnevner representanter til Akademikerne stat og Akademikerne
næringsdrivende. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres
oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i
hovedforeningen eller yrkesforeningen. For ansatte gjøres oppnevningen betinget
av nåværende oppgavefordeling i sekretariatet. Sekretariatet la fram forslag til
oppnevning av Legeforeningens vararepresentant til Akademikernes
forhandlingsutvalg stat og representant i Akademikernes forhandlingsutvalg
næringsdrivende som følge av endringer i sekretariatets bemanning.
Vedtak
Rådgiver Nina Bergsted oppnevnes som Legeforeningens varamedlem til
Akademikerne forhandlingsutvalg stat. Rådgiver Øyvind Anmarkrud
oppnevnes som medlem til Akademikernes forhandlingsutvalg
næringsdrivende.
Sak 64/17
Høring – Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
2.04-17/1825
Kunnskapsdepartementet hadde i en høring datert 20. februar d.å. bedt om
tilbakemelding på et forslag om en endring i forskrift om ansettelse på
innstegsvilkår. Saken hadde vært på høring til relevante foreningsledd, og
sekretariatet fremla utkast til uttalelse.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 65/17
Rettshjelp – oppfølgning av Rettshjelpsprosjekt III
2.05-15/4543
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Sentralstyret nedsatte 13.oktober 2015 et utvalg bestående av Christian
Grimsgaard (utvalgsleder, Of), Jo-Endre Midtbu (Troms legeforening), Arne
Refsum (Of), Torstein Schrøder-Aasen (Ylf) og Tom Ole Øren (AF). Utvalget
skulle vurdere hvordan det juridiske tjenestetilbudet til Legeforeningens
medlemmer skulle se ut. Hovedkonklusjonen til utvalget var at man ser et behov
for en betydelig styrking av den juridiske bistanden fra Legeforeningen og at dette
bør gjøres hovedsakelig gjennom en utvidelse av kapasiteten i sekretariatets
Avdeling for jus og arbeidsliv, men at også Rettshjelpsordningen bør styrkes.
Rapporten ble behandlet av landsstyret i 2016. Landsstyret tok rapporten til
etterretning, og ba sentralstyret følge opp saken videre basert på landsstyrets
diskusjoner.
Sentralstyret besluttet 19. september 2016 at det samme utvalget skulle arbeide
videre med de nevnte punktene. Prosjektgruppen avleverte sin rapport 30. mars
2017, og kom med tilrådninger når det gjelder rettshjelpsforsikringer, mulighet for
på sekretariatsnivå å innvilge økonomisk støtte til medlemmer med
rettshjelpsbehov samt prøveordning for kjøp av tjenester fra
Skattebetalerforeningen. To andre punkter; håndtering av medlemmer i krise samt
tilgang på medisinsk-faglig kompetanse i tilsynssaker, er håndtert utenfor
prosjektet, og rapporten begrenses derfor til å beskrive disse.
Vedtak
Sentralstyret slutter opp om rapportens tilrådninger, og ber sekretariatet
gjøre de nødvendige tiltak for å følge opp saken.
Sak 66/17

Høring – Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i
medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

2.06-17/647
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift om
barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige
forskningsprosjekter. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte
organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og sendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 67/17
Tidsskriftrådets forslag til avtale om evalueringskriterier
2.07-15/1754
Tidsskriftrådet hadde sitt konstituerende møte 27. februar 2017. Tidsskriftrådet
hadde i samtaler med sjefredaktør utarbeidet innstilling til evalueringskriterier for
årlig evaluering av Tidsskriftets sjefredaktør, jf. Legeforeningens lover § 5-5 (2)
pkt. 2 og instruks for Tidsskriftet § 4-3.
Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til forslagene til evalueringskriterier av
Tidsskriftets sjefredaktør samt den årlige prosessen med å evaluere
sjefredaktøren.
Sak 68/17
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Tildeling av stipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2017

3.01 -17/1250
Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2017 ble utlyst i
Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2016 og 1/2017. Det forelå
innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler to studie- og reisestipender på kr 80 000 fra Caroline
Musæus Aarsvolds fond 2017 i henhold til innstillingen fra den
sakkyndige komiteen. Stipendmottakerne inviteres til å motta stipendene
på Legeforeningens landsstyremøte.
Sak 69/17
Tildeling av Marie Spångberg-prisen 2017
3.02 -17/1236
Marie Spångberg-prisen 2017 ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening
nr. 23-24/2016 og 1/2017. Det forelå innstilling fra en sakkyndig
bedømmelseskomité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen 2017, kr 30 000, i henhold til
innstilling fra den sakkyndige komiteen.
Sak 70/17
Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2017
3.03-17/1152
Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av pris fra Den norske
legeforenings fond for forebyggende medisin.

Vedtak
Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for
forebyggende medisin 2017 i henhold til innstilling fra den sakkyndige
komiteen. Prisen er på kr 30 000. Det er opp til forfattergruppen å avgjøre
hvordan prisbeløpet skal deles dem i mellom. Førsteforfatter av artikkelen
inviteres til prisutdelingen.
Sak 71/17
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2017
3.04-17/1381
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for
Den norske legeforening nr. 23-24/2016 og 1/2017 og på Tidsskriftets nettside.
Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for
primærhelsetjenesten i 2017, kr 50 000, i overensstemmelse med
innstillingen. En representant for prismottakeren inviteres til å motta
prisen på Legeforeningens landsstyremøte.

Sak 72/17
Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2017
3.05-17/1338
Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for
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Den norske legeforening nr. 23-24/2016 og 1/2017 og på Tidsskriftets nettside.
Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for
spesialisthelsetjenesten 2017, kr 50 000, i overensstemmelse med
innstillingen. Prismottakeren inviteres til å motta prisen på
Legeforeningens landsstyremøte.
Sak 73/17
Oppnevning - referansegruppe i det nasjonale kvalitetsindikatorprosjektet
3.06-15/3563
Anja Fog Heen hadde ønsket å bli løst fra vervet som en av Legeforeningens
representanter i referansegruppen i det nasjonale kvalitetsindikatorprosjektet i
Helsedirektoratet. Sekretariatet hadde invitert Overlegeforeningen, Yngre legers
forening og Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet til å foreslå
representant, tilsvarende prosedyren ved oppnevningen i 2015.
Vedtak
Anja Fog Heen løses fra vervet som representant i referansegruppen i Det
nasjonale kvalitetsindikatorprosjektet. Som ny representant for
Legeforeningen, for fagområdet somatisk helse, oppnevnes Guro-Marte
Gulstad Mpote.
Sak 74/17
Landsstyresak – Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen
3.07 -16/3613
Sentralstyret vedtok den 30. august 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 rapport og anbefalte fremdriftsplan for det videre arbeid. Gruppen
ferdigstilte rapporten som presenterer en modell for ny organisering av den
fagmedisinske aksen. Rapporten vil legges til grunn for diskusjonen på
Landsstyret i 2017. I tillegg la arbeidsgruppen frem forslag til diskusjonstemaer
og forslag til vedtak for landsstyret 2017.
Vedtak
Utkast til fremlegg til Den norske legeforenings landsstyre i 2017
godkjennes med de presiseringer som fremkom i møtet. Arbeidsgruppens
rapport vedlegges landsstyresaken.
Sak 75/17
Landsstyresak – Styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten
3.08-15/1139
Sekretariatet la frem forslag til landsstyresak for satsningsområde 3 - 2015 til
2017, styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten. De to delrapportene
"Pasientens primærhelsetjeneste må ledes" og "Fastlegen som helsetjenestens
portner" var foreslått lagt frem til debatt på landsstyret forutgått av innledninger
ved sentralstyret og ekstern kompetanse innenfor helseøkonomi. Begge rapporter
var sendt på høring med frist 5. juni 2017.
Vedtak
Rapportene tas opp til debatt på Legeforeningens landsstyremøte 2017.
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Sak 76/17

Høring – forslag til forskrift for felles rammeplan for de helse- og
sosialfaglige utdanninger

3.31 -17/539
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift for felles
rammeplan for de helse- og sosialfaglige utdanninger. Det hadde innkommet fem
høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med enkelte endringer, og oversendes
Kunnskapsdepartementet.
Sak 77/17
3.32-17/781

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

Veiledere i psykodynamisk psykoterapi:

Mo, Yun Jeanett
Larsen, Oddvar Rune
Hedemark, Helene
Reier, Inger Elisabeth

Sak 78/17
Godkjenning i kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin
3.33-17/1953
Sekretariatet fremla liste over leger som godkjennes i kompetanseområde i aldersog sykehjemsmedisin.
Vedtak
Godkjent ble:

Thorsen, Anna Maja Holm

Sak 79/17
Etablering av spesialitet i akutt- og mottaksmedisin
3.34-16/1931
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet 18. januar 2017 å opprette ny
spesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Som ledd i etableringen av spesialiteten er
det behov for å etablere en fagmedisinsk forening. Det må også oppnevnes en
sakkyndig komité som kan gi faglige råd i prosessen med etablering av
spesialiteten og godkjenning av spesialister i etableringsfasen.
Vedtak
Legeforeningen oppretter en fagmedisinsk forening for den nye
spesialiteten akutt- og mottaksmedisin.
Norsk indremedisinsk forening, Norsk anestesiologisk forening, Norsk
selskap for akuttmedisin og Norsk forening for traumatologi, akutt- og
katastrofemedisin inviteres til å foreslå medlemmer til et interimsstyre for
den nye fagmedisinske foreningen. De samme foreningene inviteres også
til å foreslå kandidater til en etableringskomité for spesialiteten.
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En fagmedisinsk forening for akutt- og mottaksmedisin bør være formelt
etablert innen utgangen av første halvår 2018.
Sak 80/17
Oppnevning av sakkyndig komite – kompetanseområde i smertemedisin
3.35-13/5069
Sentralstyret vedtok i møte 18. januar 2017 å etablere kompetanseområde i
smertemedisin, med tilhørende regelverk og etableringsregler. I den forbindelse
ble det også vedtatt å innhente forslag til representanter til en sakkyndig komité
med tilsvarende struktur som spesialitetskomiteene, dvs. 5 medlemmer og 3
varamedlemmer. Norsk forening for smertemedisin, Norsk forening for
allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening,
Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og
rehabilitering, Norsk ortopedisk forening, Norsk psykiatrisk forening, Norsk
gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi var bedt om å foreslå representanter til en sakkyndig
komité. Komiteen oppnevnes frem til 31. desember 2021 og deretter for fire år av
gangen for å følge perioden for oppnevning av spesialitetskomiteene.

Vedtak
Følgende medlemmer oppnevnes til sakkyndig komité i smertemedisin for
inneværende og neste periode, t.o.m. 31.12.2021.
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Unni Kirste
Trygve Skonnord
Lars Jørgen Rygh
Per Hansson
Sissel Roland

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Birgitte Boye
Cecilie Hagemann
Hilde Berner Hammer

Komiteens mandat er å ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av
betydning for utdanningen i kompetanseområdet, herunder etablering av
nødvendige kurs. Komiteen får i oppdrag å vurdere søknader fra leger om
godkjenning i kompetanseområdet og fremme forslag for sentralstyret.
Komiteens utgifter dekkes av Utdanningsfond I. Det budsjetteres med
kr 60 000 for 2017.
Sak 81/17
4.01 -17/82

Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret
I henhold til SOPs vedtekter § 3-1, skal landsstyret i år velge nye medlemmer til
styret i SOP. Det er styrets leder, Hans Kristian Bakke, og medlem Anne
Mathilde Hanstad som står på valg. Det er sentralstyret som er valgkomite for
landsstyret. Det var innhentet forslag fra foreningsleddene, og nåværende
medlemmer var forespurt om gjenvalg. Forslag til innstilling av leder og medlem,
med personlig varamedlem, til SOPs styre ble fremlagt i møtet.
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Vedtak
Sentralstyrets innstiller overfor landsstyret på at Hans Kristian Bakke
gjenvelges som leder av SOPs styre, og at Anne Mathilde Hanstad
gjenvelges som medlem av SOPs styre for perioden 2018 – 2021. Som
varamedlem for Hanstad gjenvelges Åge Henning Andersen.
Sak 82/17
Landsstyresak – Rammebudsjett for Den norske legeforening 2018
4.02-17/1475
Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens budsjett for
2018 ble lagt frem.
Vedtak
Forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2018 legges
frem for landsstyret med den endringen som fremkom i møtet.
Sak 83/17
Landsstyresak – Regnskap for SOP 2016
4.03-17/2024
Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for
2016 ble lagt frem for oversending til landsstyret.
Vedtak
Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og
regnskap for 2016 tas til orientering og legges fram for landsstyret til
godkjenning.
Sak 84/17
Landsstyresak - Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019
5.01-16/6226
Sentralstyret hadde etter vedtak i sentralstyremøte 10.11.2016 henvendt seg til
avdelingene med anmodning om forslag til medarrangør og stedsvalg for
landsstyremøtet i 2019. Det var kommet inn to forslag på sted for arrangementet i
2019.
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.
Sak 85/17
Landsstyresak - Godkjenning av innkalling
5.02-16/6226
Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen
har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes.
Sak 86/17
Landsstyresak - Godkjenning av saklisten
5.03-16/6226
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. Sekretariatet hadde fremlagt forslag til sakliste og innstilling
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overfor landsstyret.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste:
Sakliste for Landsstyremøtet 30. mai – 1. juni 2017

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

1
2
3
4
5
6

Konstituering av møtet
Godkjenning av innkallingen
Valg av dirigenter
Forretningsorden
Valg av tellekomite
Godkjenning av saklisten
Valg av redaksjonskomite

Sak
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Helsepolitikk
Helsepolitisk debatt
På tilliten løs. Er vi på vei mot et todelt helsevesen?

Sak

8.1

Legeforeningens organisasjon

Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings
virksomhet for perioden 1.1.2016-31.12.2016
8.2 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør
9
Aktuelle tema
9.1 Styrket primærhelsetjeneste vinklet mot portvokterrollen og
medisinsk faglig ledelse
9.2 Arbeidslivsdebatt: er den nordiske modellen under avvikling?
9.3 Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen
9.4 Etter Kvinnslandutvalget - hva nå?
10 Forslag om arbeidsprogram for 1.9.2017-31.8.2019
11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019
12 Lovsaker
12.1 Lovendringsforslag - Regionutvalgene
12.2 Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de
fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak

13

Sak
Sak

14
15

Sak
Sak
Sak

16
17
18

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

11

Sak
Sak
Sak

19
20
21

Sak

22

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 87/17
Landsstyresak – Oppfølging vedtaksprotokoll landsstyremøte 2016
5.04-16/6226
Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte
2016.
Vedtak
Utkast til oversikt over sentralstyrets oppfølging av
vedtak/oversendelsesvedtak i protokoll fra Den norske legeforenings
landsstyremøte i Oslo 2016 godkjennes.

Marit Hermansen

Jon Helle

Christian Grimsgaard

Anja Fog Heen

Kjartan Olafsson
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Ole Johan Bakke

Kari Sollien

Christer Mjåset

Cecilie Alfsen

