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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
      
  Fullført og godkjent den 24.11.2021 
  
 
 

Referat 
 

Fra 
 

sentralstyrets møte 17. november 2021 
 

Legenes hus, Oslo 
 

 
 
Til stede fra 
sentralstyret: Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Geir Arne Sunde, Kristin 

Kornelia Utne, Ole Johan Bakke, Ståle Clementsen, Ingeborg Henriksen, 
Kristin Hildegard Hovland 

  
    
  
sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: 

Generalsekretær Siri Skumlien. Avdelingsdirektørene Erling Bakken, Lars 
Duvaland, Jorunn Fryjordet, Erling Bakken 
 
Knut Braaten, Gisle Bruknapp, Hanne Gillebo Blom, Eirik Nikolai Arnesen, 
Anne Ringnes, Kjell Walquist, Linda Markham, Cathrine Rolfsen. 
 
Anne Torill Nordli (ref) 
 

 
fagstyret:  Til stede fra fagstyret i fellesmøte med sentralstyret:  
  Ståle Sagabråten (leder fagstyret), Marte Kvittum Tangen,  

Tom Sundar, Gry Dahle, Harald Nes  
 

 
 

Fellesmøte mellom fagstyret og sentralstyret 
Tema til diskusjon: koronapandemien og situasjon i sykehus og 
kommunehelsetjenesten, Legeforeningens arbeid med høringer, fagstyrets 
satsingsområder. 

 
 

Politikk- og strateginotater: 
 

Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 3: Forhandlingsbildet  
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  Rapporteringer og kommentarer: 

- Evaluering av Nye metoder - Proba -rapport lanseres 18.11 
- Hdir - Utredning av ønsket innretning av utskrivningsprosessen,  Vurderinger og 

anbefalinger – rapport er publisert 
- Møter i «Prosjekt 3» - samarbeidsprosjekt med Spekter 
- Helsepersonellkommisjonen – Legeforeningen er invitert til å delta 
- Endringer av vaktplaner, stort arbeidspress i sykehus 
- Møte i European Junior Doctors,  Brussel  
- Oppnevning av styrer til fire stiftelser der sentralstyret er stiftelsens styre 
- Program Legeforeningens lederseminar 2022 
- Koronapandemien og utvikling i antall smittede, TISK  

 

  Orienteringssaker: 
  Høringer fagstyret  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-
faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 

 
  Møte i IT-utvalget 16.9.2021- SAK2021006476   
   
 
 
II  Beslutningsmøte 
 

 
 
Sak 132/21 Arendalsuka 2022 – Innspill til den store helsedebatten    
Sak 1.01- SAK2021006601  

Arendalsuka 2022 går av stabelen i uke 33 – mandag 15. til fredag 19. august. 
Arendalsukas hovedprogramkomité inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere 
og media til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg til debatt, 
med frist for innspill 29. november. 
Sentralstyret diskuterte alternative måter å påvirke Arendalsukas hovedprogram for 
2022. Det ble besluttet å spille inn forslag til tema til Arendalsukas 
hovedprogramkomité. Forslag til tema sees i sammenheng med sentralstyrets 
satsingsområder. 
 

  Vedtak 
Sekretariatet arbeider videre med forslag til tema som skal spilles inn til Arendalsukas 
hovedprogramkomité i tråd med diskusjonen i møtet. Endelig innspill godkjennes av 
presidenten. 

 
Sak 133/21 Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og   
  brukerregister    
 2.01-SAK202100189    

Helsedirektoratet hadde sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om 
kommunalt pasient- og brukerregister. Etter forslaget skulle private virksomheter 
som yter tannhelsetjenester, uten driftsavtale med kommune eller fylkeskommune, 
få en plikt til å sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-onsket-innretning-av-utskrivingsprosessen/Utredning%20av%20%C3%B8nsket%20innretning%20av%20utskrivningsprosessen.pdf/_/attachment/inline/a36df249-6926-4508-aeca-92cfb08f0168:58fedc1a379bfaea79bc68cf10e1bc1d25366f88/Utredning%20av%20%C3%B8nsket%20innretning%20av%20utskrivningsprosessen.pdf
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
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(KPR). Forslaget hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og sekretariatet 
hadde utformet et forslag til høringssvar. 

   
Vedtak 

  Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. 
 
Sak 134/21 Protokoll - Legeforeningen og Helse Vest RHF - sykehustjeneste for allmennleger 
2.02 -SAK2021006617   

Utkast til protokoll mellom Legeforeningen og Helse Vest RHF om rammene for et 
prøveprosjekt i Helse Vest for allmennlegers sykehustjeneste i forbindelse med 
spesialistutdanning ble lagt fram 
 
Vedtak  
Sentralstyret ga sin tilslutning til protokollutkast utarbeidet av sekretariatet.  
 

Sak 135/21 Spørreundersøkelse om brukervennlighet i journalsystemer (EPJ) 
3.01-SAK2021006075 

Et tiltak i "Legeforeningens handlingsplan for e-helse" har vært å gjennomføre 
kartlegging av hvordan leger opplever brukervennligheten i elektronisk 
pasientjournal. Sekretariatet la frem et forslag til valg av metodikk og tid for 
gjennomføring. 
 
Vedtak 
Generalsekretær ble gitt fullmakt til å organisere og gjennomføre en 
spørreundersøkelse til Legeforeningens yrkesaktive medlemmer om 
brukervennlighet i elektronisk pasientjournal.  
 

Sak 136/21 Samarbeid med Den Norske Dataforening om konferansen eHelse 2022 
3.02-SAK2021005919 

Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Den Norske Dataforening om å være 
medarrangør av konferansen eHelse 2022, slik som de seks foregående år. 
Konferansen samlet i 2021 204 deltagere digitalt, hvorav 24 leger søkte om 
godkjenning av deltakelse til legers videre- og etterutdanning. Regnskapsmessig har 
konferansen gått i nær balanse fra år til år, med overskudd i 2016, -17 -18, -19 og -21. 
Årets digitale konferanse fikk gode evalueringer, og Legeforeningens rolle som 
bidragsyter har trolig medvirket i dette. Konferansen ønsker å fremstå som "den 
uavhengige IKT-konferansen" og er uten sponsorer.  
 

  Vedtak 
Legeforeningen fortsetter samarbeid med Den Norske Dataforening som 
medarrangør for eHelse 2022. Presidenten gis fullmakt til å inngå avtale. 

 
Sak 137/21 Tildeling av midler fra Johan Selmer Kvanes’ legat 2021 
3.03-SAK2021001490 

Det var utlyst midler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av 
sukkersyke på Legeforeningens nettsider, i Tidsskriftet, i nyhetsbrev samt annonsen 
er oversendt til relevante fagmedisinske foreninger ved leder. 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 til: 
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Sondre Meling, kroner 130 000 
Chandima N. D. Balsuriya, kroner 190 000 
Kristian Bernhard Nilsen, kroner 180 000 

 
Sak 138/21 Tildeling av midler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat 2021 
3.04-SAK2021001491 

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt har 
vært utlyst på Legeforeningens nettsider, samt er oversendt til fagmedisinske 
foreninger og yrkesforeninger. 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 midler til: 
 
Karen Galta Sørensen, kroner 50 000 for prosjektet "LAMA - Lungefunksjon, AstMa 
og Allergi: Lungefunksjon, astma og allergi hos 17-21-åringer etter innleggelse for 
bronkiolitt i første leveår" 
 
Sigrid A. Aalberg Vikjord, kroner 80 000 for prosjektet “Lung function catch-up; 
Clinical characteristics of lung function trajectories from early adolescence to 
adulthood”.  
 
Resterende midler, kroner 70 000 overføres til neste års tildeling i henhold til 
vedtektene §6. 

 
Sak 139/21 Endring av SOPs vedtekter – Styrking av retten til fødselsstønad for mannlig vikar 
4.01 -SAK2021006499  

Det forelå forslag om endring av SOPs vedtekter som regulerer retten til 
fødselsstønad for vikarer. Gjeldende vedtekter kan oppfattes begrensende for 
mannlige vikarer. SOPs styre finner dette uheldig, og ønsker at rettighetene til 
fødselsstønad utvides slik at mannlige og kvinnelige vikarer likestilles.  
 
På denne bakgrunn forelå det forslag til endring av vedtektenes § 6-5. Endringen 
gjøres gjeldende så snart forslaget er godkjent av sentralstyret og deretter Arbeids- 
og sosialdepartementet.  

 
Vedtak 
Forslaget godkjennes og videresendes til Arbeids- og sosialdepartementet for endelig 
godkjenning. 

 
Sak 140/21 Statusrapport Legeforeningens økonomi per september 2021 
4.02-SAK2021002248 
  Legeforeningens regnskap per september 2021 ble presentert. 
 

 Vedtak 
 Regnskapet per september 2021 tas til etterretning. 

 
  
 
 

Anne Karin Rime 
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Nils Kristian Klev    Geir Arne Sunde   Kristin Kornelia Utne  
 
 
Marit Karlsen    Ole Johan Bakke   Ståle Clementsen 
 
 
 Kristin Hildegard Hovland   Ingeborg Henriksen 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Anne Karin Rime

