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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 25. februar 2021 
Møtet ble holdt i Microsoft Teams 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Jacob Jorem, fritt valgt    
Even Holt, PSL    
Anniken Elnes, Ylf    
Steffen Roth, Namf 
Nina Wiggen, AF   
Anne Marit Wang Førland, OF  
 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
 
Forfall: 
Sohail Aslam, fritt valgt    
Sina Nordby, Nmf     
Neelam S. Anjum, LSA (ikke møtt)  
Bendik Brinchmann, LVS   
 
 
Sak 19/2021 Vedtaksprotokoll fra styremøte 27. januar 

Vedtak: 
Vedtaksprotokoll ble godkjent. 
 
 

Sak 20/2021 En runde rundt bordet 
Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Diakonhjemmet 
• Smittesporingsteamene 
• Studentene 
• Feberklinikkene 
• Fastleger/legevakt 
• Helsefellesskap 

 

 
Sak 21/2021 Ny høring - Valg av nytt sentralstyre 2021-2023 
  Svarfrist: 01.04.2021. 

 



Legeforeningens valgkomité for perioden 2019-2021 er i gang med 
forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet 1.-3. juni 
2021. 
 
Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge 
frem forslag på kandidater til følgende verv: 
• president 
• visepresident 
• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 
• 3 varamedlemmer til sentralstyret 
I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 
fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, 
fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og 
spesialforeninger. 
 
Oversikt over dagens medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret: 
Medlemmer 
President Marit Hermansen 
Visepresident Anne-Karin Rime 
Ole Johan Bakke  
Clara Bratholm 
Marit Karlsen 
Nils Kristian Klev 
Frøydis Olafsen 
Geir Arne Sunde 
Kristin Kornelia Utne 
 
Varamedlemmer 
Ståle Clementsen 
Håvard Ravnestad 
Lars Peter Christersson 
 
Alle ”posisjoner” er på valg. 
 
Vedtak: 
Det sendes ikke inn noen forslag fra Oslo legeforening. 
 

 
Sak 22/2021 Ny høring - Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to 

varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - 
innhenting av forslag fra foreningsleddene. 

 Svarfrist: 01.03.2021 
 
I henhold til § 3 i reglementet for Rådet for legeetikk skal landsstyret i år velge 
leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer for perioden 1.1.2022-
31.8.2025.  
 
Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å iverksette prosess for innhenting av 
forslag for valg av medlemmer til Rådet. Det fremgår av reglementet at en 
valgkomite oppnevnt av sentralstyret skal fremlegge forslag til landsstyremøtet 



til sammensetning av Rådet.  
 
Rådet har i dag slik sammensetning: 
Medlemmer 
Svein Aarseth (leder) 
Siri Hagen Brelin (nestleder) 
Morten Horn 
Tilde Broch Østborg 
Jan-Henrik Opsahl 
 
Varamedlem 
Elisabeth Swensen 
 
Vedtak: 
Styret i Oslo legeforening foreslår Svein Aarseth som fortsatt leder av Rådet 
for legeetikk.  
 
Styret vil også foreslå Jacob Jorem som medlem av Rådet for legeetikk. 

 
 
Sak 23/2021 Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. om  
Svarfrist: 21.03.2021. 
 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt 
høringen om forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og 
tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.  
 
Departementet foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a 
som regulerer statsforvalternes plikt til å vurdere og behandle anmodninger om 
vurdering av pliktbrudd. HOD skriver at endringene innebærer at 
statsforvalteren får større mulighet til å prioritere hvilke saker som er egnet for 
tilsyn ut fra formålet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og 
omsorgstjenesten. HOD opplyser at hvis det er grunn til å tro at det foreligger 
forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten, skal imidlertid 
statsforvalteren alltid undersøke forholdet. 
 
Samtidig foreslår departementet å presisere helse- og omsorgstjenestens plikt 
til å besvare henvendelser fra pasienter og pårørende om kvalitet og 
pasientsikkerhet, da mange av henvendelsene som kommer til statsforvalteren i 
dag vil bli raskere og bedre besvart ved at de behandles direkte fra helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Departementet foreslår i tillegg endringer i helsepersonelloven kapittel 11 om 
reaksjoner overfor helsepersonell. Departementet skriver at forslaget innebærer 
blant annet at bestemmelsen om advarsel oppheves og erstattes av en ny 
reaksjon om faglig pålegg; en plikt til å ta imot veiledning og andre 
kompetansetiltak. Departementet mener dette er bedre egnet for å oppnå 



formålet med tilsyn om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. 
 
Vedtak: 
Nina Wiggen lager et høringsutkast. Saken settes opp igjen på neste møte. 

 
 
Sak 24/2021 Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i 
utlendingsloven  
Svarfrist: 22.02.2021  
 
Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring om 
forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av 
hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.  
 
Departementet skriver at det har som følge av covid-19-utbruddet vært 
nødvendig å innføre langt mer omfattende begrensninger i utlendingers adgang 
til Norge enn hva som følger av utlendingslovens alminnelige regler om 
bortvisning m.m. Formålet med midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om 
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen er å begrense 
retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til innreise 
etter utlendingsloven, når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved 
utbruddet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19, jf. lovens § 
1. 
 
Loven innebærer at utlendinger kan nektes innreise i riket med mindre de 
tilhører nærmere bestemte unntaksgrupper. Alle utlendinger som ikke omfattes 
av et av unntakene i loven eller forskrift gitt i medhold av loven, vil bli bortvist 
uten nærmere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør. I tillegg gir 
loven hjemmel for bortvisning ved brudd på innreisekarantene etter covid-19-
forskriften.  
 
Vedtak: 
Styret ser dette som en videreføring av gjeldende regler. 
 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 

 
 
Sak 25/2021 Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge 

Svarfrist: 22.02.2021  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring NOU 
2020:15 Det handler om Norge. NOUen er en utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene. 
 
Formålet med utvalget var blant annet å få mer kunnskap om hvordan 
utviklingen mot økt andel eldre og færre yrkesaktive vil påvirke de mindre 
sentrale områdene i landet, få identifisert konsekvenser og utfordringer, særlig 
med hensyn til å opprettholde bærekraftige samfunn, og få forslag til hvordan 
utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private. 



Kapittel 6 ser nærmere på aldring og økt behov for helse- og omsorgstjenester, 
se side 113-135. Kapittel 7 tar for seg boligmarkedet i distriktene og egnede 
boliger, deriblant boliger for at eldre skal kunne bo lenger hjemme samt egnede 
boliger for opplevd livskvalitet og folkehelse. 

    
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar for Oslo legeforening. 

 
 
Sak 26/2021  Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle 

Ansvarlig for saken: Jacob Jorem 
 
Svarfrist: 17.03.2021 
 
Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet og kommunal- og 
moderniseringsdepartementet mottatt høring av NOU 2020:16 Levekår i byer - 
Gode lokalsamfunn for alle.  
 
Departementene opplyser at utvalget har gitt en faktabasert 
situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de 
store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av opphopning av 
levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå. Ansvarsfordeling, 
virkemidler og politikk på området er vurdert. Utvalget har på bakgrunn av 
dette utarbeidet forslag til tiltak og strategier for å bevare åpne og inkluderende 
byer, trygge og gode boforhold, gode oppvekst- og levekår, og gode 
forutsetninger for integrering.  
 
Vedtak: 
Jacob Jorem lager utkast til høringssvar. 

 
 
Sak 27/2021 Journalen 

Utsatt fra møte i januar. 
   
Mail med informasjon fra Fagpressen ble fremlagt. 

 
Informasjon om diverse avtaler og spørsmål vedrørende videre drift av 
journalen drøftes.  
 
Vedtak: 
Kristin Hovland skal stå som redaktør. 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 

 
Sak 28/2021 Plan for legevakt i Oslo 

Utsatt fra møte i januar. 
 
Rapport om framtidig kapasitetsbehov for legevaktstjenesten i Oslo ble 
vedlagt. Rapporten er også oversendt styrets medlemmer i mail 02.02.2021. 



 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 29/2021 Valg av nestleder i Oslo legeforening 
Nina Wiggen jobber nå mye opp mot kommunen og foreslås som  
nestleder av Kristin Hovland fram til valget i september.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å oppnevne Nina Wiggen som nestleder av  
Oslo legeforening fram til neste valg. 

 
 
Sak 30/2021 Oslo-legen 2021 
  Utsendelse i begynnelsen av mars med svarfrist 30. april.  

Utkast til brev ble fremlagt. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

 
Sak 31/2021 Årsmøte 24. august 2021 
 Det må tas stilling til tema og foredragsholder. 

 
 Saken ble diskutert på møtet. 
 
  Vedtak 

Foredragsholdere ble foreslått. 
 
Det er reservert møtelokale i Legenes Hus (Eyr og Hippokrates) fra kl. 1600. 
 

 
Sak 32/2021 Styreseminar 11-13 mars 2021 

Det er i utgangspunktet planlagt et styreseminar på denne datoen. Styret drøftet 
muligheter for å gjennomføre et seminar eller kun ha et vanlig styremøte. 

 
Vedtak: 
Kristin H. Thoresen sjekker muligheter for å møtes 11. mars fra lunsj, hvis det 
er gjennomførbart.  
 
 

Sak 33/2021 Helsefellesskap 
Kristin Hovland orienterte.  

 
 
Sak 34/2021 Høring: Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere 

hovedspesialitetsforening 



Svarfrist: 28.02.2021 
 

Fra og med 1.3.2019 er spesialiststrukturen endret slik at det ikke lenger er 
hoved- og grenspesialiteter innen kirurgi og indremedisin. Det ble vedtatt 
enkelte endringer i Legeforeningens lover i 2018 som følge av endringer i 
spesialitetsstrukturen.  
 
Man skulle ved denne endringen innrette lovene slik at de skulle følge samme 
struktur som spesialiststrukturen ved at man fjernet de bestemmelsene som gav 
Norsk kirurgisk forening og Norsk indremedisinsk forening en særlig stilling 
og mulighet for dobbeltmedlemskap.  
 
Endringene som foreslås nå innebærer en delvis reversering av disse 
endringene, og åpner for at dobbeltspesialister etter den gamle 
spesialistutdanningen innen medisin og kirurgi fortsatt kan ha dobbelt 
medlemskap i fagmedisinske foreninger. 
 
Vedtak: 
Det sendes ingen høringssvar fra Oslo legeforening. 
 

 
Sak 35/2021 Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre 

nikotinvarer  
Svarfrist: 28. februar 2021.  
 
Legeforeningen har fra Skatteetaten mottatt høring om forslag om å innføre 
særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Skatteetaten sender ut høring 
på vegne av Finansdepartementet. 
Skatteetaten opplyser at innføring av avgiften forutsetter endringer i Stortingets 
vedtak om avgift på tobakksvarer mv. Forslag til endringer i Stortingets 
avgiftsvedtak, herunder konkrete avgiftssatser er ikke en del av denne 
høringen, og vil eventuelt bli foreslått for og vedtatt av Stortinget på et senere 
tidspunkt. I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter 
(særavgiftsforskriften) foreslås det regler om avgrensinger og gjennomføring 
av avgiftsplikten. I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og 
vareførsel (tollforskriften) foreslås det endringer om toll- og avgiftsfri kvote 
(«tax free»), forenklet fortolling og proviantering. Endringene i tollforskriften 
har naturlig sammenheng med at e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer 
blir avgiftspliktig. 
Skatteetaten foreslår ingen differensiering av avgiftssatsen etter 
mengde/milliliter nikotin i nikotinvaren. Årsaken er at differensiering antas å 
være avgiftsteknisk og kontrollmessig utfordrende å gjennomføre. 
Differensiering etter nikotininnhold i e-væske kan likevel ikke helt utelukkes 
fordi dette vil gi en «riktigere» avgift for høykonsentret nikotinholdig e-væske. 
Skatteetaten ønsker høringsinstansenes innspill til ev. forslag om 
differensiering av avgiftssats etter nikotin per milliliter i e-væsken. 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 

 
Vedtak: 
Styret vedtok å sende høringssvar. 



 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 

A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 
 
B) Valgkampsaker til stortingsvalget 2021 

Sekretariatet har videresendt mail 15.2.2021 til styrets medlemmer om 
Legeforeningens kampsaker mot neste Stortingsvalg. 
Lokalforeningene bes benytte dette når de uttaler seg i media om nevnte 
kampsaker. 
 
For spørsmål kontakt en av disse samfunnspolitisk avdeling:  
Linda Markham, seniorrådgiver, linda.markham@legeforeningen.no, mob: 994 17 704 
Gisle Bruknapp, seniorrådgiver, gisle.bruknapp@legeforeningen.no, mob: 995 68 121 
Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver, tor.martin.nilsen@legeforeningen.no, mobil: 980 
36 922 
 

C) Planprogram for Oslo kommune 
Kristin Hovland orienterte. 
Høringssvar fra Oslo legeforening ble vedlagt til orientering. 

 
 D) Dokument 8: 72S 

Kristin Hovland orienterte. 
Høringssvar fra Oslo legeforening ble vedlagt til orientering. 
 
 

 
Oslo legeforening 

 
        Sign. 

Kristin H. Hovland       Nina Wiggen 
Leder         Nestleder 
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