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Sekretariatet
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Referat
fra
Sentralstyrets møte 11.11.2014
Legenes hus, Oslo

Til stede fra
sentralstyret:

Hege Gjessing, Jon Helle, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Ivar
Halvorsen, Marit Halonen Christiansen, Christian Grimsgaard, Kristian
Hamandsen
Forfall: Kari Sollien
Marit Hermansen fratrådte under behandling av sak 213/14

sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm,
Erling Bakken, Frode Solberg, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.

Fra sekretariatet møtte i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Mattis
Dahl Aamotsbakken, Jan Emil Kristoffersen, Åse Brinchmann-Hansen,
Øydis Rinde Jarandsen, Nina Evjen, Bjørn Ove Kvavik, Aadel Heilemann,
Anne Ringnes, Anne Sofie Torp, Audun Fredriksen, Gorm Hoel, Merete
Dal, Henrik Skomedal

Referent: Anne Torill Nordli

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting (14/57)
Notat 3: Pakkeforløp for kreftbehandling (14/4876)
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Notat 4: Arbeidsdokument – prosjekt grunnutdanning (14/1015)

Orienteringssaker:
Seier i Høyesterett i skattesak om verdsettelse av praksis (11/5929)
Årsmelding Allmennmedisinsk forskningsfond (AMMF) 2013

Rapporteringer og kommentarer:
- Johan Torgersen har trukket seg som sentralstyremedlem fra 6.11 som
følge av ny stilling i Hdir fra 1.1.2015. Første vararepresentant Kristian
Hamandsen er nytt medlem i sentralstyret.
- Dialogkonferansen 2015
- Rådsmøte i Akademikerne 23.10. Knut Aarbakke gjenvalgt som leder og
Hege Gjessing gjenvalgt som nestleder.
- Nasjonal sykehusplan - ekspertgruppemøte sykehus
- Legeforeningens lederkurs, kull to. Første samling er gjennomført
- Arbeidsmøte/høstkonferanse Akademikerne helse 5.-7.11
- Spesialitetstruktur - møte med Helsedirektør Bjørn Guldvog
- Tillitsvalgtkurs Gardermoen 28.10. Tema meklingsresultatet
- Overlegeforeningens lederseminar 29.-30.10
- Seminar for Rådet for legeetikk
- PSL og Psykologforeningen - møte med Norsk helsenett
- Møte i arbeidsgruppe psykiatri og rus i forbindelse med satsingsområde 5
- Prioriteringsutvalgets rapport kommer 12.11
- ANSA-kongress, Polen
- Oslo universitetssykehus Campus Oslo - høringsinnspill
- Primærhelsetjenestemeldingen
- Oppgaveglidning – møte i referansegruppe
- Invitasjon fra KS – studietur sammen med HOD og Sykepleierforbundet
til England for å se på organisering av primærhelsetjeneste
- Prosjekt grunnutdanning - møte i Bergen
- Marit Halonen Christiansen blir ny leder av Ylf fra 1.1.2015
- Nasjonal kjernejournal - møte Hdir
- Digital dialog – møte Hdir
- Allmennlegeforeningen – tariffkonferanse
- Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i sekretariatet. 94 % svarprosent.
- Lederutviklingsprogram i sekretariatet er gjennomført
- Arbeid med bank og forsikringsavtale med hhv. Danske Bank og
Storebrand
- EAT har sagt opp samarbeidet med Legeforeningen
- Møte med Legeforeningens utvalg for klima, menneskerettigheter og
global helse om Malawi-prosjektet som er avsluttet grunnet manglende
NORAD-finansiering. Alternativt prosjekt legges frem for sentralstyret i
januar/februar.
- Rapport/utredning om IKT- prosjektet er under planlegging
- Legeforeningens lederseminar 14.-15.1. 2015
- Høyesterettsdom – avskrivning av goodwill i forbindelse med salg av
praksis.
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II

Pensjonskostnader i sekretariatet - utredning
Dødsårsakregisterert (DAR) –elektronisk plattform
FaMe-konferanse 4.12
Første nyhetsbrev er sendt til de fagmedisinske foreningene
FaMe – møte med de syv største fagmedisinske foreningene
WMA-møte 16.-18.4 2015 i Oslo
Tillitsvalgtkurs 3, Norsk medisinstudentforening (NMF) 10.-12.10
Rasmus Bakken overtar som leder av NMF 1.1.2015 etter Even Holt
Rustad

Beslutningsmøte

Sak 203/14 Høring: Utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030
1.01-14/1392
Sørlandet sykehus har utarbeidet en utviklingsplan for fremtiden til sykehusene på
Agder – Utviklingsplan 2030. ROS-analyse av utviklingsplanen er ettersendt.
Dokumentene har vært på intern høring i alle Legeforeningens organisasjonsledd.
Disse uttalelsene ligger til grunn for sekretariatets utkast til høringsuttalelse.
Legeforeningen har innvendinger til utredningens premisser, løsninger, forslag til
modeller og størrelse på sykehus.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med tilbakemeldinger fra
sentralstyret og oversendes Sørlandet sykehus.
Sak 204/14 Utredningsbehov
1.02-14/5014
Gode og målrettede utredninger er et viktig virkemiddel for å påvirke
samfunnsdebatten og underbygge Legeforeningens ekspertrolle. Legeforeningen
kan initiere rapporter selv, men vel så viktig er det å følge med og følge opp
utredninger og rapporter fra andre aktører. Som en oppfølging av debatten på
sentralstyrets arbeidsseminar la sekretariatet frem forslag til hvordan vi kan
arbeide med utredningsspørsmål gjennom å følge med på viktige utvalgte
rapporter/statistikker, og mulige tema for rapporter man enten kan skrive internt
eller bestille eksternt.
Vedtak
Sekretariatet konkretiserer videre oppfølging av utredningsarbeidet ut fra
diskusjonene i sentralstyret. Plan for oppfølging legges frem i et senere
sentralstyremøte.
Sak 205/14

Høring: Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom
virksomheter

2.01-14/4185
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om ny forskrift
som regulerer tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og andre
behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter. Sekretariatet hadde
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utarbeidet et forslag til høringssvar der Legeforeningen støttet intensjonene, og
understreket behovet for å finne bedre løsninger på informasjonsutveksling
mellom virksomheter. Legeforeningen stilte seg samtidig kritisk til forskriftens
løsningsforslag. Dersom en effektiv og tilstrekkelig sikker tilgang på tvers skal bli
en realitet må ansvarlige myndigheter ta et mer aktivt grep om tilretteleggingen.
Dagens journalsystemer og tekniske løsninger er umodne gitt tiltakets
kompleksitet, og det fremstår uhensiktsmessig og dels urealistisk å pålegge
virksomhetene/ den databehandlingsansvarlige ansvaret for utvikling og risiko
som forskriften angir.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 206/14

Endringer i retningslinjer for nasjonal nemnd for overdragelse av
fastlegepraksis

2.03- 14/3148
Sekretariatet hadde lagt frem forslag til endringer i retningslinjene for nasjonal
nemnd for overdragelse av fastlegepraksis. Det ble foreslått at det i
retningslinjene ble presiserte at både fratredende og overtagende lege kan endre
påstanden på et hvilket som helst tidspunkt i saken i henhold til voldgiftsloven §
25 fjerde ledd. Sentralstyret sluttet seg til sekretariatets vurderinger.
Vedtak
Retningslinjer for overdragelse av nasjonal nemd for overdragelse av
fastlegepraksis endres i tråd med forslaget.
Sak 207/14

Endringer i retningslinjer for nasjonal nemnd for overdragelse av
spesialistpraksis

2.04-14/4066
Med bakgrunn i erfaringer fra anvendelse av retningslinjene for
nemndsbehandling ved overdragelse av spesialistpraksis, la sekretariatet frem et
forslag til oppdatering av retningslinjene. Man fant blant annet at det var
hensiktsmessig at retningslinjene samsvarer med retningslinjene for tilsvarende
nemndsordning for fastlegeordningen. PSL og Of hadde gitt til tilslutning til
forslaget.
Vedtak
Retningslinjer for overdragelse av nasjonal nemd for overdragelse av
spesialistpraksis vedtas i tråd med forslaget.
Advokat Nils Grytten oppnevnes som leder for perioden frem til 30. juni
2015. Advokat Kjersti Patricia Amundsen oppnevnes som vara i samme
periode.
Som medlemmer for perioden frem til 30. juni 2015 oppnevnes følgende
leger til å gjøre tjeneste som nemndsmedlemmer:
J. Arve Kristiansen, Of
Truls Disen, PSL
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Som vara for nemndmedlemmene oppnevnes:
Odd Grenager, Of
Presidenten gis fullmakt til å oppnevne vara etter forslag fra PSL.
Sak 208/14 Policynotat – avtalespesialistordningen
2.06-14/5171
Sentralstyret behandlet forslag til policynotat for avtalepraksis.
Vedtak
Policynotat om avtalepraksis vedtas.
Sak 209/14

Oppnevning - Sakkyndig komité for innstilling til reise- og
studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond

3.01-14/3154
Funksjonsperioden for sakkyndig komité for innstilling til reise- og studiestipend
fra Caroline Musæus Aarsvolds fond utløper 31.12. 2014. Ved en testamentarisk
gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold er det opprettet et fond som bærer
donators mors navn, Caroline Musæus Aarsvolds fond. Fondet disponeres av Den
norske legeforening. Av fondets avkastning utdeles det hvert år to stipendier, som
studie- og reisestipend til to yngre norske indremedisinere. I likhet med tidligere
praksis er Norsk indremedisinsk forening bedt om å fremme forslag til
medlemmer for perioden
1.1. 2015 – 31.12. 2018.
Vedtak
Følgende medlemmer gjenoppnevnes til komiteen for innstilling til reiseog studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond for perioden 1.1.
2015-31.12. 2018:
Espen Thiis-Evensen, leder
Ingrid Smith, medlem
Svend Aakhus, medlem
Tomas Eagan, varamedlem
Presidenten gis fullmakt til i tillegg å oppnevne et varamedlem etter
forslag fra Norsk indremedisinsk forening.
Sak 210/14 Etablering - kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens
3.02-14/4792
I henhold til tilbakemeldinger ved sentralstyrets drøfting av politikk- og
strateginotat nr. 3 i møte 15.9. 2014 hadde sekretariatet utarbeidet forslag om en
prøveordning med etablering av en kompetansegruppe for forebyggelse av
antibiotikaresistens.
Vedtak
Som en prøveordning for 2015 etableres en kompetansegruppe med
formål, oppdrag og sammensetning som beskrevet i saksfremlegget.
Presidenten gis fullmakt til å oppnevne leder og medlemmer i gruppen
etter forslag fra relevante fagmedisinske foreninger. Kostnadene,
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kr 100 000, belastes sentralstyrets disposisjonskonto. Ved
budsjettbehandlingen for 2016 må det vurderes hvorvidt gruppen skal
videreføres.
Sak 211/14 Tildeling av forskningsmidler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat
3.03-14/4171
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt
har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr 11og nr 16, 2014 og på
Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for
bedømming av tildeling fra legatet.
Vedtak
Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av
astmatisk bronkitt tildeler sentralstyret kr 180 000 som driftsmidler til
prosjektet Airway microbiome-host interaction during the life span.
Prosjektet er i regi av Lungeforskningsgruppen, Haukeland
Universitetssykehus ved Rune Grønseth, lege og postdoktor-stipendiat.
Resterende avkastning fra legatet, kr 35 000 kan anvendes senere år.
Sak 212/14 Tildeling av forskningsmidler fra Johan Selmer Kvanes' legat
3.04-14/4025
Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har vært
utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 11 og nr. 16, 2014 og på
Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for
bedømming av tildeling fra legatet.
Vedtak
Sentralstyret tildeler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og
bekjempelse av sukkersyke i 2014 kr 500 000 til prosjektet The effects of
neuropathy on incretin signalling in type 2 diabetes mellitus. A brain
evoked potential study v/stipendiat Eirik Søfteland, Medisinsk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus.
Resterende avkastning fra legatet, kr 5 000, kan anvendes senere år.
Sak 213/14

Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring
og pasientsikkerhet

3.05- 14/4927
Fondsutvalget i Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet består av leder og syv medlemmer. Sentralstyret oppnevner leder
og fire medlemmer, hvorav minst to fra primærhelsetjenesten og to fra
spesialisthelsetjenesten. I tillegg oppnevner Legeforeningen to varamedlemmer.
Funksjonsperioden for to av Legeforeningens medlemmer utløper 31.12. 2014.
Sekretariatet hadde henvendt seg til Allmennlegeforeningen og
Overlegeforeningen og bedt om forslag til representanter til fondsutvalget.
Vedtak
Stein Tore Nilsen, Overlegeforeningen, gjenoppnevnes som leder av Den
norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for
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perioden for perioden 1.1. 2015 - 31.12. 2016.
Marit Hermansen, Allmennlegeforeningen, gjenoppnevnes som medlem
av fondsutvalget for perioden 1.1. 2015 – 31.12. 2018.
Sak 214/14 Godkjenning i kompetanseområdet i allergologi
3.31-14/1444
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble: Ingebjørg Skrindo
Sak 215/14 Høring – forslag til endringer i profesjonsstudiet i medisin ved NTNU
3.32-14/4489
Det medisinske fakultet, NTNU hadde sendt på høring forslag til endringer i
profesjonsstudiet ved NTNU. Det hadde innkommet tretten høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til brev justeres i tråd med diskusjon i sentralstyret og oversendes
Det medisinske fakultetet ved NTNU.
Sak 216/14

Etterutdanning for overleger og legespesialister – oppnevnelse av
arbeidsgruppe

3.33-14/5023
Landsstyret 2013 vedtok at Legeforeningen skulle arbeide for en styrking av
legespesialistenes etterutdanning. Det skulle arbeides for en tydeliggjøring av
rettigheter og plikter i avtale- og regelverk. Legeforeningens anbefaling om
obligatorisk etterutdanning er tatt inn i Helsedirektoratets utredning og forslag til
innhold i framtidig spesialitetsstruktur.
Det var foreslått å nedsette en arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med
utforming av struktur, innhold, og organisering for legers etterutdanning.
Vedtak
Det nedsettes en arbeidsgruppe for videreføring av
etterutdanningsprosjektet.
Arbeidsgruppen gis i mandat å se på hvilke deler av etterutdanning som
kan utformes gjennom felles struktur, og hvilke elementer som må bygges
i den enkelte spesialitet.
Gruppen skal komme med anbefalinger om mulige felles normer for
volum/omfang, bruk av tid og syklus for regelmessig etterutdanning.
Det bes om anbefalinger om hvordan registrering/rapportering kan finne
sted og hvordan og av hvem registrerte data skal evalueres og gjøres
tilgjengelig.
Arbeidsgruppen skal gi anbefalinger om hvordan manglende oppfølging
av krav til etterutdanning bør håndteres.
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Det bevilges inntil kr 400 000 fra utdanningsfond I.
Sak 217/14 Godkjenning av veiledere
3.34-14/1716
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Dæhlen, Lene, veileder i allmennmedisin
Gridset, Tove, veileder i allmennmedisin
Sak 218/14
5.01-14/80

Sentralstyrets møteplan for 2015 – revidert
Sekretariatet hadde fremlagt utkast til revidert møteplan for 2015. Møtet som
opprinnelig var fastsatt til 8.9.2015 foreslås flyttet til 3.9.2015.
Vedtak
Sentralstyrets møteplan for 2015 fastsettes slik:

Sentralstyrets møteplan 2015
Januar:

onsdag 14.1. 2015

kl 0900

Sentralstyremøte,
Legenes hus

onsdag 14.1.2015
torsdag 15.1.2015

kl 1600
kl 1600

Lederseminar

Februar:

torsdag 12.2. 2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Mars:

tirsdag 10.3. 2015
onsdag 11.3.2015

kl 0900
kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus
Dialogkonferanse (ev)

April:

Påske 30.3-7.4 2015
tirsdag 21.4.2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

tirsdag 5. 5.2015
(hvis behov)
tirsdag 26.5.2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

kl 1100

Sentralstyremøte, Trondheim

onsdag 27.5. 2015
fredag 29.5. 2015

kl 1030 –
kl 1600

Landsstyremøte, Trondheim

tirsdag 16.6. 2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes
hus

tirsdag 25.8. 2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Mai:

Juni:

Juli:
August:
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September:

torsdag 3.9. 2015

kl 0900

mandag 14.9. 2015 torsdag 17.9. 2015

Sentralstyremøte, Legenes hus

Sentralstyremøte/arbeidsmøte

Oktober:

tirsdag 13.10.2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

November:

onsdag 11.11. 2015

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Desember:

fredag 4.12. 2015
”

kl 0900
kl 1900

Sentralstyremøte, Legenes hus
Julebord

Hege Gjessing

Jon Helle

Marit Hermansen

Marit Halonen Christiansen

Kristian Hamandsen

Christian Grimsgaard

Ivar Halvorsen

Synnøve Bratlie

Høringssvar publiseres på legeforeningen.no - https://legeforeningen.no/Legeforeningenmener/Horingsuttalelser/
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