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Sekretariatet 

      

  Fullført og godkjent den 6.9.2021 

  

 

Referat 

 

fra 

      

sentralstyrets møte 27. august 2021 

 

Legenes hus/ digitalt 

 

 

 

Til stede fra 

sentralstyret: Marit Hermansen, Anne-Karin Rime (deler av møtet digitalt), Nils Kristian 

Klev, Marit Karlsen, Geir Arne Sunde, Kristin Kornelia Utne, Frøydis Olafsen, 

Ole Johan Bakke, Clara Bratholm 

 Kari Sollien, Akademikerne (deler av møtet) 

     

 

   

  

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

Generalsekretær Siri Skumlien. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, 

Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland. 

Knut Braaten, Gisle Bruknapp, Linda Markham, Gjøril Bergva, Merete Dahl, 

Anders Sonderup, Aadel Heilemann, Nina Evjen, Miriam Sandvik, Ida Øygaard 

Haavardsholm, Bente Kristin Johansen, Maria Tønne 

 

 

Anne Torill Nordli (ref) 

 

 

I  Politikk og strategimøte 

 

Politikk- og strateginotater: 

 

Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting  

Notat 3: Spørsmål om private aktørers rolle i legers videre- og etterutdanning 

Notat 4: Satsingsområdet "Alle trenger fastlegen" – statusrapport 
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Notat 5: Arendalsuka – en første evaluering  

 

   

  Rapporteringer og kommentarer: 
 

- Årsmøter i lokalforeningene 

- Møter i CPME  

- Kommuneoverlegeregisteret – etableres i Norsk helsenett 

- Løsning for meldinger til fastlegekontor – e-helsedirektoratet 

- Tjenesteplaner på tvers av foretak 

- Introuker for LIS1 i foretakene 

- Mange nye tillitsvalgte i foreningen fra 1. september 

- Overlegeforeningen feirer 60 år – jubileumskurs 31.8-2.9 

- PSL feiret 40 år i august 

  Orienteringssaker: 

  Høringer fagstyret 

Oppdatert visuell profil i Legeforeningen 

Referat fra IT-utvalgsmøte 8.6.2021 

 

II  Beslutningsmøte 

 
 
Sak 99/21 Spørsmål om opprettholdelse av godkjenning som spesialforening  

2.01- SAK2021001936 

NORSEM, Spesialforeningen Norsk selskap for akuttmedisin har i stor grad 
overlappende formål med den nyopprettede fagmedisinske foreningen Norsk 
forening for akutt- og mottaksmedisin. Sentralstyret drøftet på bakgrunn av 
Legeforeningens lover om godkjenningen som spesialforening skal opprettholdes når 
dens formål langt på vei er dekket av en fagmedisinsk forening. Sentralstyret 
vurderer at det sannsynligvis ikke lenger var grunnlag i lovene for å opprettholde 
godkjenningen, men at det var nødvendig å innhente NORSEMs vurderinger for det 
ble konkludert i saken.  
  

  Vedtak 
 

Sekretariatet ber om NORSEMS uttalelse vedrørende spørsmål om bortfall av 

godkjenning som spesialforening. 

  

Sak 100/21 Oppnevning av representant til Nemnda for helsevurdering 

2.02-SAK202101 01704 

Legeforeningen hadde blitt kontaktet av Finans Norge med ønske om oppnevning av 

representant i Nemnda for helsevurdering, som er en del av Finans Norge som 

organiserer forsikringsbransjen.  

 

Vedtak  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
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Sentralstyret oppnevner ikke representanter til Nemnda for helsevurdering. 

 

Sak 101/21 Oppnevning av medlemmer til Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet for  

  perioden 01.09.21-31.08.23 

3.01-SAK2020005503 

Sekretariatet hadde sendt ut forespørsel til alle fagmedisinske foreninger, alle 

yrkesforeningene, samt Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

(LFKP) om å innstille kandidater til Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (Utvalget) 

for perioden 01.09.21-31.08.23. Alle medlemmer i Utvalget ønsket i utgangspunktet 

å stille til gjenvalg. Sentralstyret støttet sekretariatets innstilling til oppnevning av 

nytt Utvalg for den gitte perioden. 

 

Vedtak 

Følgende medlemmer oppnevnes til Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet for 

perioden 1.9.21-31.8.23:  

 

Leder:   Anja Fog Heen, Yngre legers forening 

Medlemmer: Michael Bretthauer, Leger i vitenskapelige stillinger 

  Lars Peter Christersson, Allmennlegeforeningen 

  Svein Arne Monsen, Norsk anestesiologisk forening 

  Elisabeth Mathilde Stura, Norsk forening for allmennmedisin  

  Matthias Christian Tappert. Norsk gynekologisk forening 

  Ellen Catharina Tveter Deilkås, Legenes forening for   

  kvalitetsforbedring og  pasientsikkerhet 

  Nicolas Melchior Frederic Øyane, Legenes forening for   

  kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

  

Sak 102/21 Høring om masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for  

 sykepleiere  

3.02-SAK202100171 

Legeforeningen hadde fra Kunnskapsdepartementet mottatt høring om forskrift om 

nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid 

for sykepleiere, og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i 

psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. 

  

Vedtak 

Presidenten gis fullmakt til å sluttføre høringssvaret i tråd med diskusjonen i møtet 

før oversendelse Kunnskapsdepartementet.   

 

Sak 103/21 Statusrapport Legeforeningens økonomi per juni 2021 

4.01-2021002248 

  Legeforeningens regnskap per juni 2021 ble presentert. 
 

Vedtak 
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Regnskapet per juni 2021 tas til etterretning. 
 
 

Sak 104/21 Kompensasjon til leder av fagstyret  

4.02-SAK2021004807   

Ny leder av fagstyret tiltrer 1. september 2021. I rammebudsjett for 2022 ble prinsipp 
for kompensasjon av leder i fagstyret vedtatt under vedtakspunkt B, honorar og 
kompensasjon for tapt inntekt, nr. 4: Leder av fagstyret frikjøpes i 50 %. I den grad 
frikjøp ikke er aktuelt, har sentralstyret fullmakt til å fremforhandle en 
kompensasjonsordning med leder av fagstyret.  Frikjøp begrenses oppad til 10,5 G. 

Vedtak: 

Leder av Fagstyret frikjøpes fra 1.9.2021 i 50 %  fra stillingen som fastlege. I tillegg 
kommer arbeidsgiveravgift. Leder av Fagstyret gis også støtte til leie av bolig 
tilsvarende 1,0 G per år.  

 

 

 

 

 

 

Marit Hermansen 

 

  Anne Karin Rime    Geir Arne Sunde 

 

 

 Kristin Kornelia Utne  Clara Bratholm   Ole Johan Bakke 

 

  

Nils Kristian Klev   Marit Karlsen    Frøydis Olafsen 

 

 

 

 


