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Den norske legeforening
Sekretariatet
Fullført og godkjent den 29.6.2021

Referat
fra
sentralstyrets møte 22. juni 2021
Legenes hus/ digitalt

Til stede fra
sentralstyret:

Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Geir
Arne Sunde, Kristin Kornelia Utne, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke
Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

forfall:

Clara Bratholm

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 Bråten, Hanne Gillebo Blom, Ida Øygard Haavardsholm, Gisle Bruknapp,
Stein Runar Østigaard, Anders Sonderup, Bente Kristin Johansen, Anita
Lyngstadaas, Anne Ringnes, Espen Slettemyr, Mari Garborg Hanto, Eirik
Nikolai Arnesen, Nina Evjen, Aadel Heilemann, Hanne Riise Hansen, Linda
Markham, Cecilie Bjørnstad Engblad, Kjell Walqvist
Anne Torill Nordli (ref)
Tuva Løyning og Birgitte Kolbeinsen fra Melkeveien deltok i forbindelse med
notat 10.

I

Politikk og strategimøte
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Politikk- og strateginotater:
Notat 1:
Notat 2:
Notat 3:
Notat 4:
Notat 5:
Notat 6:
Notat 7:
Notat 8:
Notat 9:
Notat 10:
Notat 11:

Månedens mediebilde – presenteres i møtet
Viktige saker i regjering og Storting
Oversikt over Legeforeningens gjennomslag i de ulike partenes
partiprogrammer 2021-25
Landsstyremøte juni 2021– en første evaluering og videre prosess
Legeforeningens arbeid med felles kommunal journal (tidligere
"Akson journal")
Spørsmål om opprettholdelse av godkjenning som spesialforening
Månedens forhandlingsbilde
Endringer i blåreseptordningen - en stille revolusjon som utfordrer
klinikers handlingsrom for individualisert behandling
Rapport fra arbeidsgruppe "Hvorfor har ikke avtalesamarbeidet i
fastlegeordningen fungert?"
Oppdatert visuell profil
Støtte til arbeidet om sertifisering av hjerneslagsentra og
hjerneslagenheter i Norge

Rapporteringer og kommentarer:
-

Status Soria Moria kurs og konferansesenter. Planlagt gjenåpning august.
Seminar i anledning Jørund Straand 70 år (vinner av lederprisen 2020) –
allmennmedisin som akademisk fag
CPME
Forhandlinger
Bruk av takster - Janssenvaksine og hurtigtester
Avtale med KS om Helsefelleskap og honorering av allmennleger
Arbeidsplaner og honorering for sommerplaner
Europeisk kurs i digital kompetanse for leger i København i regi av CPME og EHD

Orienteringssaker:
Høringer fagstyret
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-ogfaglandsrad/Fagstyrets-horinger/

II

Beslutningsmøte

Sak 85/21
Arendalsuka 2021 – forberedelser og delegasjon
1.01-SAK2020006003
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Status for forberedelse av Arendalsuka 2021 ble lagt fram for sentralstyret, samt en
tentativ oversikt over deltakelse fra avtroppende og påtroppende styre.
Vedtak
Sentralstyret vedtok at sekretariatet går videre med planlegging av Arendalsuka 2021
i tråd med diskusjonene på møtet. Sekretariatet lager en plan for fordeling av
overnattingsplasser, basert på tilbakemeldingen fra avtroppende og påtroppende
styre.
Sak 86/21
Høring: Utredning om organisering av luftambulansetjenesten
1.02-SAK202100149
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring rapport fra ekspertgruppe
om organisering av luftambulansetjenesten. Saken hadde vært på foreningsintern
høring. Sekretariatet la fram forslag til høringsuttalelse.
Vedtak
Tre av sentralstyrets medlemmer, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen og Ole Johan
Bakke, ønsket at høringsuttalelsen skulle være tydelig på anbefalingen av en offentlig
driftsmodell av luftambulansetjenesten. Flertallet i sentralstyret ønsket at
høringsuttalelsen skulle drøfte fordeler og ulemper med offentlig driftsmodell og
dagens modell.
Presidenten får fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse i tråd med flertallets
innstilling før oversendelse Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 87/21

Høring – utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av
legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a
2.01-SAK202100150
Statens legemiddelverk hadde, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sendt
forslag om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av
legemiddelloven, apotekloven og folketrygdloven på høring. Vedtak Vedlagte utkast
til høringssvar oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 88/21
Spesialforeninger – prosedyre for oppfølging
2.02- SAK2021001515
Sekretariatet foreslo en prosedyre for å sikre oppfølging av godkjente
spesialforeninger og eventuell tilbaketrekking av slik godkjenning dersom vilkårene
ikke lenger blir oppfylt. Sekretariatet foreslo også en lovendring for å tydeliggjøre
reglene.
Vedtak
Forslaget til prosedyre godkjennes i tråd med sentralstyrets tilbakemelding.
Lovendringsforslag sendes på høring i forbindelse med neste lovrevisjon.
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Sak 89/21

Høring - forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata
(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice).
2.03-SAK202100152
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til forskrift om
løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og
Helsedataservice). Forslaget hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og
sekretariatet hadde utformet et forslag til høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Presidenten gis
fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse før oversendelse Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 90/21

Høring - forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske
laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak
2.04-SAK202100151
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om å oppheve
godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og
røntgenvirksomheter samt enkelte andre endringer. Forslagene ble sendt på intern
høring i organisasjonen og sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringssvaret godkjennes og oversendes Helse - og omsorgsdepartementet.

Sak 92/21
2.05

Oppnevning av varamedlem - SKIL
Sentralstyret behandlet anmodning om oppnevning av varamedlem for Athar Ali Tajik
til styret for stiftelsen SKIL som var under oppretting.
Vedtak:
Som varamedlem i styret i stiftelsen SKIL oppnevnes Geir Riise med virkning fra 1. juli
2021.

Sak 93/21

Oppnevning av komite for Fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige
innsats
3.01-SAK2021003198
Oppnevningsperioden til komite for Fond til kvinnelige legers vitenskapelige innsats
utløper 31.12.21. I henhold til nye vedtekter som ble vedtatt i mars 2021 skal det
oppnevnes ny komite. Sekretariatet hadde innhentet forslag.
Vedtak
For perioden 1.1.2022-31.12.2025 oppnevnes:
Leder:

Berit Schei

Medlemmer:

Eystein Sverre Huseby
Kristina Haugaa

Varamedlemmer

Maja-Lisa Løchen
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Kari Milch Agledal
Sak 94/21
Statusrapport Legeforeningens økonomi per april 2021
4.01-SAK2021002248
Legeforeningens regnskap per april 2021 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per april 2021 tas til etterretning.
Sak 95/21
4.04

Videreutvikling av Legenes hus
Planene og ambisjonene for Legenes hus kurs og konferansesenter ble presentert for
landsstyret i juni. Samfunnet åpnes gradvis opp igjen, og kurs- og konferansesenteret
er åpnet for møter og seminarer innenfor de retningslinjer og krav til smittevern som
til enhver tid gjelder. I oppstartfasen/pilotfasen på to år kan det likevel være behov
for å tilføre ekstra ressurser da det er vanlig at oppstart av ny virksomhet krever
ekstra ressurser før det kan bære sine egne kostnader.
Vedtak
Sekretariatet arbeider videre i tråd med planene presentert for sentralstyret. Det
førende økonomiske prinsippet er fortsatt at driften skal være selvbærende og
kontingentuavhengig. Sentralstyret åpner for at prosjektet i pilotfasen kan bruke av
avsetninger i balansen knyttet til utvikling av Legenes hus ved eventuelt behov for å
finansiere midlertidige merkostnader.

Sak 96/21
Oppnevning av medlemmer i styret for Kvalitetsforbedringsfond III
5.01-SAK2019013879
Styringsgruppen for Kvalitetsforbedringsfond III (og styringsgruppen for Noklus) er
sammensatt med tre fra Legeforeningen, to representanter fra staten v/ Helse og
omsorgsdepartementet, og ett medlem fra Norsk selskap for biokjemi. KS er invitert
til å delta i styringsgruppens møter som observatør. Styringsgruppen oppnevnes for
fire år om gangen. Lederen har tradisjonelt vært generalsekretæren. Foreningen har
i tillegg vært representert ved presidenten og en laboratoriemedisiner eller en
allmennlege. Som følge av at både generalsekretær og president fratrer, var det
behov for to nye medlemmer i styringsgruppen.
Vedtak
Fra Legeforeningen oppnevnes Siri Skumlien og Marte Kvittum Tangen som nye
medlemmer i styringsgruppen for Den norske legeforenings fond for
kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus for perioden 1.1.202031.12.2023. Siri Skumlien foreslås som leder av styringsgruppen. Oppnevningen
gjelder fra 1.7.2021.
Sak 97/21
Vedtaksprotokoll – landsstyremøte 1.-3. juni 2021
5.02-SAK2021003599
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 1.-3.
juni 2021.
Vedtak
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Utkast til protokoll fra landsstyremøte 1.-3. juni godkjennes med merknad som
fremkom i møtet.

Marit Hermansen
Anne Karin Rime

Geir Arne Sunde

Kristin Kornelia Utne

Nils Kristian Klev

Ole Johan Bakke

Marit Karlsen

Frøydis Olafsen

