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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

17/170 

       Fullført og godkjent den 23.2.2017 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 16.2.2017 

 

Legenes hus, Oslo 
 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer Mjåset, 

Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Kjartan Olafsson, Ole Johan Bakke  

   

 Forfall: Jon Helle 

  

    

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, Mattis 

Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel, Nina Evjen, Jan Emil Kristoffersen, Eirik 

Nikolai Arnesen, Sverre Vigeland Lerum, Andes Vollen, Anne Ringnes, 

Arne Vatnøy, Julie Kalveland, Bente Kristin Johansen, Bjørn Ove Kvavik. 

Espen Slettmyr, Stine Tønsaker, Sara Underland Mjelva, Ole Anders 

Stensen, Merethe Dal, Øydis Rinde Jarandsen 

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 Kari Sollien fratrådte under behandling av sak 25/17. 

 

 

I  Politikk og strategimøte 
     

  

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting  

Notat 3: Helse på dagsorden i Stortingsvalgkampen – budskap og 

kommunikasjonsstrategi 

Notat 4: Sentralstyrets arbeidsseminar 2017 – tema og sted 

Notat 5: Samarbeid med andre: Konferansen Arbeidshelse 2017 
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Notat 6: Visjon 2030 – underveisrapport 

 Notat 7: Partsamarbeid mellom KS og Legeforeningen om anbefalinger for 

ledelse av legetjenesten i kommunen.  

 
 

Rapporteringer og kommentarer: 

 Akademikerne, Inntektspolitisk konferanse  

 Akademikerne, Topplederkonferanse  

 Møte i HOD vedrørende primærhelseteam 

 Møte i spesialitetsrådet 

 Møte i turnusrådet 

 Møte med spesialitetskomiteene 15.2. Diskusjon om læringsmål Del 1. 

 Tariffmøter: Overlegeforeningen, Norsk arbeidsmedisinsk forening 

 En innbygger- en journal – prosjektstyremøte 

 HelseNorge - møte i driftsstyret 

 E-health – innlegg om hvordan klinikere ser på e-helse 

 Hedmarksmodellen – arbeid med sykefravær 

 Sykehuskonferanse i regi av NSH – organisering av spesialisthelsetjenesten 

 Rikslønnsnemda – uke 7 

 Direktorat for e-helse – forslag om endringer i innretning av EPJ-løftet 

 Legeforeningens sekretariat –resertifisering som Miljøfyrtårnbedrift  

 Medlemsvekst i Legeforeningen 

 Status regnskap 2016 

 Legeforeningen.no – status 

 HMS-handlingsplan for Legeforeningens sekretariat vedtatt i AMU 

 Forhandlinger med LHL avsluttet 

 Forhandlinger med Virke om særavtale – oppstart 7. mars 

 Forberedelser mellomoppgjør i alle sektorer 

 Forberedelser normaltarifforhandlinger 

 Merkantil støtte til foretakstillitsvalgte – nyansatt medarbeider i sekretariatet i 

prosjektstilling for ett år  
 

   

 

II  Beslutningsmøte 

 

 

 

Sak 17/17 Legeforeningens landsstyremøte 2017 - Planlegging av den helsepolitiske 

 debatt, aktuelle saker m.m. 

1.01-15/4682 
For å forberede landsstyremøtet i Ålesund best mulig, drøftet sentralstyret i november 

vinkling på den helsepolitiske debatt og mulige tema under Sak 9 Aktuelle saker. 

Forslaget ble så ble sendt på organisasjonsmessig høring for synspunkter og 

alternative forslag.  

 

Vedtak 

Tema for den helsepolitiske debatt blir "På tilliten løs, er vi på full fart mot 

et todelt helsevesen?" 
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Det blir fire saker under Sak 9 Aktuelle saker:  

 Styrket primærhelsetjeneste vinklet mot portvokterrollen 

 Arbeidslivsdebatt vinklet mot – "er den nordiske modellen under 

avvikling?"  

 Organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen 

 Styringssystemer i sykehus 

 

Sak 18/17   Landsstyresak: Arbeidsprogram 2017 – 2019  

1.02-15/665 

Sentralstyret nedsatte i oktober 2016 en arbeidsgruppe bestående av lederne for 

Of, Af og Ylf med bistand fra sekretariatet til å lage utkast til Arbeidsprogram 

2017-2019. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i dagens arbeidsprogram. 

Samtidig har det vært et mål å tydeliggjøre arbeidsprogrammet gjennom blant 

annet å redusere antall overskrifter og ved å introdusere noen flere tiltak.  

 

Vedtak: 

Arbeidsgruppens forslag til arbeidsprogram for 2017-19 justeres i tråd 

med sentralstyrets innspill, og sendes på høring blant foreningsleddene.  

 

Sak 19/17  Høring - NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten  

1.03-16/844 

Legeforeningen hadde sendt et lengre innspillsnotat til Kvinnsland-utvalget våren 

2016. Notatet ble utarbeidet etter en bred høring blant foreningsleddene, og 20 

foreningsledd avga høringsinnspill. Legeforeningen hadde arbeidet parallelt med 

det offentlige utvalget gjennom en egen arbeidsgruppe i satsingsområdet SOL, 

bedre styring, organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten. Til 

landsstyremøtet i mai 2016 hadde også forskerne Jon Magnussen, Karsten 

Vrangbæk, Jan Frich og Pål Martinussen levert en omfattende rapport om temaet. 

Kvinnsland-utvalgets rapport ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 1. 

desember. Regjeringen varslet raskt at den vil avgi sin innstilling til Stortinget 

gjennom revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Til denne høringen hadde det kommet 

12 høringssvar. Utkastet til høringssvar bygget på disse innspillene og 

budskapene Legeforeningen hadde pekt på over lengre tid.  

 

Vedtak 

Utkast til høringssvar til Kvinnsland-utvalget godkjennes. 

 

Sak 20/17 Høring – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet  

2.01-16/5949 

Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i 

arbeidslivet på alminnelig høring. Utvalget foreslår ingen konkrete lovendringer, 

men gir råd for hvordan det praktisk kan legges til rette for at den enkelte kan 

utføre sitt arbeid på en måte som er i 

overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som det tas tilstrekkelig 

hensyn til andre berørte parter. Utredningen hadde vært på intern høring blant alle 

foreninger, råd og utvalg. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til 

høringsuttalelse.   

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og oversendes Arbeids- og 
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sosialdepartementet.  

 

Sak 21/17 Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

 rettigheter for personer med utviklingshemming 

2.02-16/6543 

Barne- og likestillingsdepartementet hadde sendt på høring NOU 2016:17 På lik 

linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 

utviklingshemming. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte 

organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og oversendes Barne- og 

likestillingsdepartementet. 

 

Sak 22/17   Etablering av retningslinjer for samarbeid mellom sekretariatet og 

 Legeforeningens fagmedisinske foreninger i tilsynssaker 

2.05-15/3372 

En arbeidsgruppe bestående av representanter for FaMe og sekretariatet hadde i 

2016 gjennomført et pilotprosjekt for samarbeid om medisinskfaglige vurderinger 

i tilsynssaker. Formålet var å styrke rådgivningen ved å kunne anvende den 

faglige kompetanse fagpersoner i de fagmedisinske foreninger besitter. 

Erfaringene fra prosjektet var utelukkende positive, og arbeidsgruppen tilrådde at 

ordningen ble videreført. 

 

Vedtak 

Samarbeid mellom sekretariatet og fagmedisinske foreninger videreføres i 

henhold til fremlagte retningslinjer, med de presiseringer av 

retningslinjene som fremkom i møtet. 

 

Sak 22/17 Høring - Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet  

2.06-16/6668   

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring Forslag til forskrift om 

behandlingsreiser til utlandet. Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant 

berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til 

høringsuttalelse. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes, og oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Sak 23/17 Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske 

foreningene  

2.07-17/826  

Sentralstyret hadde nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å vurdere og fremme 

forslag til framtidig organisering av den fagmedisinske aksen. Arbeidsgruppen la 

fram forslag om å opprette undergrupper av leger i spesialisering innenfor hver 

enkelt fagmedisinsk forening, kalt Fagutvalg for utdanningsleger i xx forening 

(FUxx).  Videre foreslo arbeidsgruppen at forslag på representant for leger i 

spesialisering i spesialitetskomiteen skulle ivaretas av Fuxx.  
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Vedtak 

Forslag til endringer av Legeforeningens lover §§ 3-6-2 og 3-6-4 sendes 

på bred organisasjonsmessig høring til foreningsleddene.  

 

Sak 24/17 Administrativ endring i lovene - Spesialforeninger i Legeforeningen  

2.08-17/681 

 På landsstyremøtet i Alta 3.- 5. juni 2013 ble det vedtatt endringer 

spesialforeningsstrukturen. Det ble som ledd i lovendringer innført en 

overgangsregel i lovenes § 3-9-1 (6). Overgangsordningen opphørte ved utgangen 

av 2014, og bestemmelsen er derfor ikke lenger relevant.   

 

Vedtak  

Legeforeningens lover § 3-9-1 (6) fjernes administrativt da bestemmelsen 

ikke lenger er relevant.   

 

Sak 25/17 Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari 

Sollien 

2.09-17/827 

 Ylf hadde foreslått en ordning med Akademikernes leder Kari Sollien som fast 

observatør i Legeforeningens sentralstyre. Sollien var oppnevnt etter forslag fra 

Legeforeningen og det ville være en fordel for henne og for Legeforeningen at 

hun kunne ha god kontakt med styrets virksomhet. Vurderingen var at en slik 

ordning måtte forelegges landsstyret. 

 

Vedtak 

Forslag om fast observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder 

Kari Sollien sendes på organisasjonsmessig høring forut for 

landsstyrebehandling våren 2017 vedtas. Cecilie Alfsen stemte mot. 

 

Sak 26/17 Legeforeningens lederpris 2017 

2.10-17/646 

Sekretariatet la fram forslag til prosess for innhenting av innspill til kandidater for 

Lederprisen 2017 samt sammensetting av innstillingskomite.   

 

Vedtak 

Det nedsettes en innstillingskomite bestående av lederne fra 

Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening. 

Det bes om innspill til kandidater blant Legeforeningens medlemmer 

innen utgangen av mars 2017. Det legges opp til vedtak i sentralstyret i 

april 2017.  

 

Sak 27/17 Landsstyresak - regionutvalg - lovendringsforslag fra arbeidsgruppe 

 2.13-16/457  

Landsstyret vedtok på landsstyremøtet 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 for 

landsstyret i 2017. Landsstyret vedtok arbeidsgruppens mandat og ba sentralstyret 

nedsette arbeidsgruppen. I sentralstyremøtet 10. november 2016 nedsatte 

sentralstyret en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen hadde som ledd i forberedelse av 

landsstyresaken levert en rapport med forslag til endringer i Legeforeningens 
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lover.  

 

Vedtak 

Sentralstyrets innspill til fremlagte forslag til endringer av 

Legeforeningens lover § 3-8 meldes tilbake til arbeidsgruppen. 

Presidenten gis fullmakt til å godkjenne revidert lovendringsforslag før 

forslaget sendes på bred organisasjonsmessig høring til foreningsleddene.  

 

Sak 28/17 Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til 

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag 

til endring av folketrygdloven § 5-8  

3.01 -16/6575 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde sendt ut høringsnotat om 

oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter 

til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Foreløpig svar med forbehold 

om eventuelle endringer etter behandling i sentralstyret ble sendt HOD innen 

fristen 3. februar 2017.  

 

Vedtak 

Sentralstyret sluttet seg til høringssvar oversendt Helse- og 

omsorgsdepartementet 3. februar 2017. 

 

Sak 29/17 Høring – Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 

3.02-16/6464 

Direktoratet for e-helse hadde sendt ut et utkast til e-helsestrategi og 

handlingsplan for perioden 2017-2020 med tre ukers frist for tilbakemeldinger. 

Parallelt hadde flere produktavdelinger utarbeidet egne handlingsplaner for egne 

produkter som delvis var overlappende, og disse ble kommentert overordnet i 

samme uttalelse. Foreningsledd som uttalte seg om planen var mest opptatt av å 

løse dagens utfordringer i EPJ, samhandling og infrastruktur, og var kritiske til 

beskrivelsen av nye plattformer for å tilby helse på nye måter. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse tilsluttes og sendes til Direktoratet for e-helse og 

respektive produktavdelinger.  

 

Sak 30/17 Utkast sluttrapport fra arbeidsgruppe for satsningsområde 3 – fastlegen som 

 helsetjenestens portner 

3.03-15/1139 

Sekretariatet la frem et utkast til delrapport satsningsområde 3 om fastlegens 

portnerrolle for drøfting i sentralstyret og innspill om videre arbeid med utkastet.  

 

Vedtak 

Arbeidsgruppen bes arbeide videre med rapportutkast i tråd med føringer i 

møtet. Revidert utkast av rapporten legges fram i sentralstyrets møte i 

mars 2017. 

 

Sak 31/17 Søknad om midler til kampanjen "Choosing Wisely/Kloke valg" 

3.04-16/157 

Prosjektgruppen for Choosing Wisely la frem et budsjett for utgifter til en pilot. 
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Kampanjen er ett av flere tiltak mot uønsket variasjon i helsetjenestene som er 

vedtatt av sentralstyret på bakgrunn av rapporten "For mye, for lite eller akkurat 

passe?". Gruppen presenterte prinsipper som Legeforeningen må slutte seg til for 

å kunne knytte seg til den internasjonale bevegelsen og benytte begrepet 

Choosing Wisely som en del av Legeforeningens kampanje.  

 

Vedtak 

Sentralstyret besluttet å knytte seg til den internasjonale kampanjen 

Choosing Wisely ved å godta prinsippene for den internasjonale 

kampanjen. Det bevilges inntil kroner 380 000 fra sentralstyrets 

disposisjonskonto til å etablere og gjennomføre en pilot.   

 

Sak 32/17 Høring – Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av  

 publiseringsindikatoren med en siteringsindikator 

3.05-16/6512 

Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Kunnskapsdepartementet. Nordisk 

institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) hadde 

utarbeidet utredningen "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av 

publiseringsindikatoren med en siteringsindikator". Kunnskapsdepartementet 

mente forslaget fra NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at 

det må på høring. Samtlige høringsinstanser mente at det burde innføres en 

siteringskomponent i publiseringsindikatoren i universitet- og høgskolesektoren, 

men hadde enkelte innspill til hva en siteringskomponent burde baseres på, samt 

generelle innspill. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og sendes 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Sak 33/17 Høring – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk 

 behandling og oppfølging av analcancer 

3.06-16/6409 

Legeforeningen hadde mottatt høringen Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer. Arbeidet 

var et ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) som skulle 

formalisere, videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale 

handlingsprogrammer for kreftbehandling. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 34/17 Godkjenning av veiledere 

3.31-17/781 

Sekretariatet fremla liste over leger som godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Veileder i barne- og ungdomspsykiatri: Emblemsvåg, Eli Regine  

 

Veileder i kognitiv terapi:   Holmen, Karin Wang 
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Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Ciapaite, Evelina 

Ekeberg, Iulia 

Gummedal, Ida 

Sundar, Heidi 

     Welander, Kristin Margrethe 

 

Sak 35/17 Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering. Oppfølging og 

 milepælsplan 

3.32-14/1015 

Sentralstyret har vedtatt at "Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og 

harmonisering" danner grunnlag for Legeforeningens politikk og strategi når det 

gjelder spørsmål om medisinsk grunnutdanning. Som et ledd i Legeforeningens 

videre arbeid og engasjement i grunnutdanningen var det utarbeidet en 

milepælsplan over prioriterte områder i rapporten.   

 

Vedtak 

Sentralstyret gir sin tilslutning til oppsatt milepælsplan som oppfølging av 

"Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering " med 

de justeringer som fremkom i møtet. 

 

    Sak 36/17 Utvidelse av kontorareal for Legeforeningen i Akersgaten 2 

 4.01-17/885 

Sekretariatet hadde lagt frem en foreløpig analyse av konsekvenser og muligheter 

knyttet til en overtakelse av 6. og 7. etasje i Akersgaten 2. Lokalene blir ledige i 

løpet av august 2017 etter at dagens leietaker CLP har besluttet å flytte til større 

lokaler. Legeforeningen vil kunne ta i bruk lokalene fra medio 1. kvartal 2018. 

 

Vedtak 

Sentralstyret vedtok å inngå en leieavtale med Christiania Torv AS om det 

arealet som i dag disponeres av Advokatfirmaet CLP. Dette innebærer 

kontorarealene i 6. og 7. etasje i Legenes hus samt garasje- og lagerlokaler 

i kjeller. Overtakelse av lokaler planlegges fra medio 1. kvartal 2018. 

 

Sak 37/17 Landsstyresak – Oppfølging av vedtaksprotokoll landsstyremøte 2016 

5.01 -16/6226 

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 

2016. 

 

Vedtak 

Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2016 tas til 

etterretning. 

 

Sak 38/17 Landsstyresak - Valg av dirigenter 

5.02-16/6226 

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. 

Sekretariatet la frem forslag om at Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin 

Aasen forespørres om de er villige til å være dirigenter på landsstyremøte 2017.   

 

Vedtak 
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Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og 

Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2017 

forutsatt at de takker ja. 

 

Sak 37/17 Landsstyresak – Godkjenning av forretningsorden – innstilling 

5.03-16/6226 

Sekretariatet hadde fremlagt forslag til forretningsorden for landsstyremøtet i 

2017. Forslaget til forretningsorden var uendret i forhold til det som ble vedtatt og 

anvendt på landsstyremøtet i 2015 og 2016. 

 

Vedtak 

Sentralstyret innstiller på at forslag til forretningsorden for 

landsstyremøtet 2017 godkjennes 

 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

 

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:  
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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.” 

 

 

 
 

 

 

Marit Hermansen 
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