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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

17/171 

       Fullført og godkjent den 22. mars 2017 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 15.3.2017 

 

Hafslund hovedgård 

 

 

 

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, Hanne 

Gillebo-Blom 

 

  På telefon: Audun Fredriksen, Jan Emil Kristoffersen, Nina Evjen, Helga 

Bysting, Arne Vatnøy, Julie Kalveland 

 

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

  

 

 

I  Politikk og strategimøte 

     

  

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting 

 Notat 3: Legeforeningens omnibusundersøkelse 2017 

  

 

Rapporteringer og kommentarer: 
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- Arbeid med spesialitetsstruktur, to høringskonferanser gjennomført 

- Møte med Hdir 

- Spesialistutdanning - læringsmål del 1 

- Akuttkirurgi 

- Møte med Forbrukerrådet 

- Menon-rapporten, publisering og kommunikasjon   

- Kontaktmøte med ledelsen i Folkehelseinstituttet 

- Styremøte i Yngre legers forening 

- Faste stillinger 

- Møte med BMA, London 

- Presentasjon av lederkurs -  BMA 

- Møte med Helse Sør-Øst  

- Helserettskonferanse, Lillehammer 

- Oslo legeforening – møte om medbestemmelsesbarometeret (AFI) 

- Konferanse i Orlando med besøk på to sykehus 

- Workshop  - tema: barnevernsbarn med behov for helsetjeneste 

- Akademikerne, LO, YS og Unio – samarbeid for å se på organisasjonsgrad  

- Kalenderplaner 

- Ekstraordinært landsrådsmøte Overlegeforeningen 24. mars 

- Miniseminar for ledere i Overlegeforeningen 

- Prosjekt "Styring, organisering og ledelse" 

- Høringssak - regionutvalg  

- Høringssak - fagmedisinsk akse 

- Helsepolitisk seminar – Midt Norge. Tema: Kvinnslandrapporten 

- Forberedelser – valg Rådet for legeetikk 

- Sentralstyremøte 2. mai 

- Avgiftsspørsmål - praksiskompensasjon – behandling i Tingretten 23. juni 

- Frist høring læringsmål 2 og 3 utgangen av 2017 

- Forhandlinger med Virke om sentral særavtale 

- Forberedelser normaltarifforhandlinger 

- Revisjon av særavtaler 

- Forberedelser mellomoppgjør Spekter 

- Tap i Rikslønnsnemda – neste steg Arbeidsretten 

- Planlagt nedbemanning Folkehelseinstituttet 

 

 

 

 Orienteringssaker: 

Årskalender for møter i Legeforeningens organisasjonsledd 2017 

Årshjul viktige regelmessige (årlige) seminarer og konferanser 2017  

 

 

II  Beslutningsmøte 

 

 

 

Sak 40/17 Visjon 2030 – underveisrapport 

1.01-16/2140  

I sentralstyremøtet i desember 2016 ble det besluttet at prosjektet Visjon 2030 

skulle organiseres som en tankesmie bestående av om lag 6-8 yngre leger, ledet 
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av en prosjektdriver. Formålet med tenketanken er å stimulere til refleksjon og 

dialog, til å "tenke litt utenfor boksen" og se mulighetsrommet vi står ovenfor. 

Tanken er at disse refleksjonene og diskusjonene så kan spres videre i 

organisasjonen og offentligheten. En forprosjektgruppe, bestående av 

sentralstyremedlemmene Kjartan Olafsson og Anja Fog Heen, leder av Norsk 

medisinstudentforening Eivind Valestrand med sekretariatstøtte, la frem forslag til 

organisering og finansiering og hvilke leger som kunne forespørres om å delta i 

prosjektet.  

 

Vedtak 

Prosjekt 2030 organiseres videre i tråd med fremleggingen i 

sentralstyremøtet, med Eivind Valestrand som prosjektdriver. 

Forprosjektgruppen inviterer deltakere inn i prosjektet i samsvar med 

diskusjonen i sentralstyret. 

 

Kostnadene er stipulert til kr 85 000, og dekkes av sentralstyrets 

disposisjonskonto. 

 

Kjartan Olafsson er sentralstyrets kontakt inn mot prosjektet. 

 

Sak 41/17 Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister  

2.01-17/13  

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forskrift om et nytt 

kommunalt pasient- og brukerregister. Høringsnotatet hadde vært på intern høring 

blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til 

høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og sendes 

Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 42/17 Legeforeningens høringssvar: Forslag om endringer i 

spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

2.02-16/6716  

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om fjerning av 

ordningen med sykehusgodkjenning i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

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 43/17 Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon – forslag til nye vedtekter og ny 

leder av rådet samt oppnevning av medlemmer til rådet 

2.03-15/3792   

Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon er et samarbeidsorgan for 

håndhevelse av avtalen om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom 

leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien.  Administrasjonen i LMI hadde 
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fremmet behov for endring i vedtektene, og forslag til ny leder. Bakgrunnen var 

primært et ønske om å effektivisere saksbehandlingsprosesser og internt i LMI få 

en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling rundt aktuelle saker. 

 

Legeforeningen skulle etter vedtektene oppnevne to medlemmer og to 

varamedlemmer til rådet for legemiddelinformasjon for perioden 1.4.2017 - 

31.12.2018. Sekretariatet la fram forslag til innstilling.  

 

Vedtak 

Sentralstyret slutter seg til utkastet til nye vedtekter slik det var fremlagt 

for styret, og til oppnevnelse av Ane Breivega som leder for Rådet for 

legemiddelinformasjon.  

 

Som Legeforeningens medlemmer i rådet for legemiddelinformasjon 

oppnevnes for perioden 1. 4. 2017 – 31. 12. 2018 følgende: 

 

Faste medlemmer: 

Ingrid Castberg 

Roar Dyrkorn 

 

Varamedlemmer  

1. Ketil Arne Espnes 

2. Heidi Glosli 

 

Sak 44/17 Søknad om opptak som spesialforening under Den norske legeforening  - 

Norsk hodepineselskap 

2.04- 17/830  

Det hadde innkommet søknad om opprettelse av en ny spesialforening – Norsk 

hodepineselskap.  Det følger av Legeforeningens lover § 3-9-1 (1) at slik søknad 

skal på høring i avdelingene og spesialforeningene, før sentralstyret kan vedta om 

foreningen godkjennes som spesialforening. Utkast til høringsbrev ble lagt frem.  

 

Vedtak 

Søknad fra Norsk hodepineselskap om status som spesialforening under 

Den norske legeforening sendes på bred organisatorisk høring til 

Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger. 

   

Sak 45/17  Høring - retningslinjer kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 

 3.01-17/578 

Fra Helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt utkast til Nasjonal faglig 

retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger. Direktoratet 

opplyste at retningslinjen skulle bidra til å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet 

i hele landet, samt hindre uønsket variasjon. Retningslinjen omhandlet 

organisatoriske og administrative aspekter, og var ikke ment som retningslinje for 

behandling av syke nyfødte. De interne høringsinstansene hadde i hovedsak 

likelydende innvendinger til deler av retningslinjen, spesielt forslaget om 

sentralisering til én høyspesialisert nyfødtintensivavdeling i hver region. 

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 
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Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og sendes til Helsedirektoratet. 

 

Sak 46/17 Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-

20 år 

 3.02-16/6805 

Helsedirektoratet hadde sendt nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester 

til barn og unge opp til 20 år på høring. Foreningsleddene uttalte seg støttende til 

en kort og konkret retningslinje som bl.a. var tydeligere på kravet om at også 

tannhelsetjenesten skal varsle barnevernet og politi ved mistanke om 

omsorgssvikt.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer, og 

oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 47/17 Samarbeide KS – Legeforeningen – veileder ledelse av legetjenesten i 

kommunene 

 3.03-15/1139 

Som presentert i PS-notat 7 i sentralstyremøtet 17. februar, har en delleveranse til 

satsningsområde 3 – "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten" 

vært gjennomført i en partssammensatt arbeidsgruppe mellom KS og 

Legeforeningen. Den partssammensatte arbeidsgruppen hadde arbeidet med 

anbefalinger for ledelse av legetjenesten i kommunen. Partenes anbefalte forslag 

bestod av tre hovedanbefalinger som ble lagt frem for sentralstyret. 

Anbefalingene med partenes ledsagende forslag til utdypende tekst og 

informasjonsressurser var foreslått publisert i en felles nettløsning. 

 

Vedtak 

Sentralstyret sluttet seg til anbefalingene fra den partssammensatte 

arbeidsgruppen. Informasjon publiseres i en felles nettløsning med KS. 

 

Sak 48/17 Satsingsområde 3 – styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten.  

 Utkast delrapporter om ledelse og om portnerrollen  

3.04 -15/1139 

I sentralstyrets møter 18.1. og 15.2.17 la sekretariatet frem to delrapporter fra 

arbeidsgruppe satsningsområde 3 for perioden 2015-17, styrket medisinskfaglig 

ledelse i primærhelsetjenesten, henholdsvis delrapport ledelse og delrapport 

fastlegens portnerrolle. Rapportene ble lagt frem med sentralstyrets innspill 

innarbeidet. 

 

Vedtak 
Rapportutkastene bearbeides i tråd med tilbakemeldinger i møtet og 

sendes på høring til organisasjonsleddene, med høringsfrist 14.6 2017. 

 

Sak 49/17 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og 

karsykdom (IS - 1550) 

3.05-16/5582  

Helsedirektoratet hadde oversendt høringsutkast til Nasjonal faglig retningslinje  

for forebygging av hjerte- og karsykdom.  Utkastet er en revisjon av tilsvarende 

retningslinje fra 2009, og inngikk i et oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet 
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om implementering av NCD-strategien som har et overordnet mål om reduksjon 

av for tidlig død av bl.a. hjerte- og karsykdommer med 25 prosent innen 2025.  

De interne høringsinstansene var positive til nytte av innhold, språk og 

presentasjon. Det kom fram noen innvendinger til det klinisk faglige innholdet i 

retningslinjene. Det ble påpekt at helseøkonomiske beregninger manglet som 

underlag for anbefalingene, og at kapasitetsmessige konsekvenser for 

helsetjenesten ikke var vurdert. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til 

høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer, og sendes til 

Helsedirektoratet. 

 

Sak 50/17 Menneskerettigheter, klima og global helse – forslag til prosjekter 

3.06-17/521 

Sentralstyret besluttet i november 2016 å omorganisere Legeforeningens arbeid 

med menneskerettigheter, klima og global helse. Faglige råd innenfor disse 

områdene skulle innhentes fra aktuelle fagmedisinske foreninger/yrkesforeninger. 

For å utrede spesielle temaer knyttet til menneskerettigheter, klima eller global 

helse skal det kunne nedsettes tidsbegrensede arbeidsgrupper når det er behov. 

Sekretariatet hadde utarbeidet et forslag til hvordan Legeforeningen kunne 

arbeide videre med saker innenfor menneskerettigheter, klima og global helse. De 

fem hovedområdene sentralstyret vil arbeide videre med er: leger i utsatt posisjon, 

barn i fengsel/Politiets utlendingsinternat, assistert befruktning, helse og global 

oppvarming og aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere.  

 

Det skal legges fram en oversikt og en plan for det videre arbeidet med 

menneskerettigheter, klima og global helse for det nye sentralstyret høsten 2017. 

Organiseringen av arbeid med menneskerettigheter, klima og global helse 

evalueres ved sentralstyrets årlige gjennomgang av internasjonalt arbeid. 

 

Vedtak 

I første omgang opprettes det en arbeidsgruppe med representanter fra 

Norsk barnelegeforening, Norsk barnepsykiatrisk forening og Norsk 

forening for allmennmedisin for å utarbeide en rapport om hvilke 

konsekvenser internering av barn kan medføre og hvilke helsetiltak som 

bør vurderes før barn blir tvangsutsendt. 

 

 Sak 51/17 Godkjenning av veiledere 

3.31- 17/781 

  Sekretariatet fremla liste over leger som godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Veileder i allmennmedisin:   Skrede, Hilde Katrin 

       Hanstad, Anne Mathilde 

 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Høivik, Magnhild Singstad 

 

Sak 52/17 Søknad om støtte til arbeidsgruppe læringsmål i del 1 og arbeidsgruppe som 
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skal se på hvordan oppgaver knyttet til spesialiteter utenfor sykehus skal 

fordeles og gjennomføres i ny spesialistutdanning  

3.32-17/1453 

Det forelå søknad om dekning av utgifter til to arbeidsgrupper. Den første 

arbeidsgruppen skal gjennomgå og utvikle læringsmål i del 1 av ny 

spesialistutdanning for leger. Dernest forelå det søknad om dekning av utgifter til 

deltagelse i arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som har fått i oppdrag å utrede 

hvordan oppgaver knyttet til spesialistutdanningene i allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og arbeidsmedisin (ASA-spesialitetene) skal fordeles og 

gjennomføres i ny spesialistutdanning. I tillegg vil arbeidsgruppen utrede 

gjenstående avklaringer i oppfølging av del 1 for kommunene. 

 

Vedtak 

Det gis en garanti på inntil kr150 000 til dekning av utgifter til 

arbeidsgruppe som skal gjennomgå og utvikle læringsmål i del 1 av ny 

spesialistutdanning for leger. Det gis også en garanti til dekning av utgifter 

på kr 114 000 for deltagelse i arbeidsgruppe som skal utrede hvordan 

oppgaver knyttet til spesialistutdanningene i allmennmedisin, 

samfunnsmedisin og arbeidsmedisin (ASA-spesialitetene) skal fordeles og 

gjennomføres i ny spesialistutdanning. Bevilgningene tas fra nye 

prosjekter i Utdanningsfond I.  

 

Sak 53/17 Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3  

    3.33- 

Helsedirektoratet hadde sendt på høring utkast til læringsmål for 44 medisinske 

spesialiteter, inkludert felles faglig plattform (del 2) for indremedisinske og 

kirurgiske fag. Læringsmålsforslagene var utarbeidet av Legeforeningens 

spesialitetskomiteer. Saken hadde vært på høring til Legeforeningens 

organisasjonsledd. Det forelå utkast til høringssvar basert på 72 høringssvar som 

representerte til sammen 85 høringsinstanser. 

 

Vedtak 
Sentralstyrets innspill tas inn i Legeforeningens høringssvar. 

Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse sammen 

med den sentrale arbeidsgruppen for spesialistutdanning. 

 

Sak 54/17 Landsstyresak - Godkjenning av Den norske legeforenings regnskap for 2016 

 4.01 -16/1575 

Regnskapene for 2016 for Den norske legeforening med underliggende fond ble 

lagt frem.  

 

Vedtak 

Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for 

landsstyret.                                                           

 

Sak 55/17 Landsstyresak – Godkjenning av regnskap for 2016 til landsstyrets 

orientering 

4.02-16/1575 

Regnskapene for 2016 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning, 

ble lagt frem.  Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser: 
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o Caroline Musæus Aarsvolds fond 

o Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 

o Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i 

uforskyldt nød 

o Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk 

bronkitt 

 

Vedtak 

Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes 

legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat 

for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt 

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk 

bronkitt, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering.  

 

Sak 56/17   Statusrapport Legeforeningens økonomi per februar 2017 

4.03-17/1474  

Legeforeningens regnskap per februar 2017 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per februar 2017 tas til etterretning.  

 

Sak 57/17  Landsstyresak - Valg av tellekomite 

5.01-16/6226 

I henhold til den forretningsorden som vanligvis vedtas av landsstyret, skal det i 

henhold til pkt 8 velges en tellekomité etter innstilling fra sentralstyret. 

Sekretariatet fremla forslag på en tellekomité med åtte medlemmer blant 

sekretariatets ansatte. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis fullmakt til 

å supplere listen ved behov. 

 

 

Vedtak 

Sentralstyret 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. 
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Marit Hermansen 

 

 

 Jon Helle    Christian Grimsgaard   Kari Sollien  

   

 

   Anja Fog Heen   Christer Mjåset 

 

 

 

Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke   Cecilie Alfsen 

 

 

 

 


