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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
      
  Fullført og godkjent den 9.11.2021 
  
 
 

Referat 
 

Fra 
 

sentralstyrets møte 28. oktober 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 

  
 Observatør Kari Sollien  (deler av møtet) 
   
  
sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: 

Generalsekretær Siri Skumlien. Avdelingsdirektørene Erling Bakken, Lars 
Duvaland, Jorunn Fryjordet. 
Nina Evjen. Knut Braaten, Gisle Bruknapp, Hanne Gillebo Blom, Kristin Alfhei. 
Mari Hanto, Aadel Heilemann, Eirik Nikolai Arnesen, Anne Ringnes, Miriam 
Sandvik, Bente Kristin Johansen, Ida Øygaard Haavardsholm, Gry Bjørnstad, 
Are Brean, Elisabeth Jacobsen, Kjell Wahlquist, Linda Markham, Kristoffer 
Dalbak.  
 
Anne Torill Nordli (ref) 

 
 

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 3: Status til detaljbudsjett 2022 
Notat 4: Oppfølging av resultatene fra Legebarometer og rekruttering til psykiatrien 
Notat 5: Forhandlingsbildet oktober 2021 

   
  Rapporteringer og kommentarer: 

- Bemanningssituasjonen Helse-Vest 
- Tilsyn alvorlige hendelser -  Statens helsetilsyn 
- Regional anskaffelse av system - lab.fag – varsling om feil og mangler 
- Dimensjonering av spesialistutdanningen i helseregionene/nasjonalt perspektiv 
- Planlagt møte med Hdir 30.11 
- Samling for lokalforeningene 18.-19. november i Legenes hus 
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- NOKLUS – kutt i bevilgningen 
 
  Orienteringssaker: 

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

 
• Forhøyelse av aksjekapital i Christiania Torv AS  
• Hvitvaskingskontroll - PEP (Politisk eksponert person) 

   
  

 
 
II  Beslutningsmøte 
 
Sak  120/21 Ledersamling og landsstyremøte 2022 – Planlegging 
1.01- SAK2021006231 

Legeforeningens ledersamling avholdes 18.–19. januar 2022 på Legenes Hus i Oslo. 
Valg av tema og vinkling på debattene bør sees i sammenheng med 
mulighetsrommet etter stortingsvalget, sentralstyrets valgte satsingsområder og 
temaene på landsstyremøtet. Landsstyremøtet avholdes 31.5 – 2.6 i Stavanger. 
Forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt (sak 7) og valg av saker/tema til Sak 9 
Aktuelle Saker til landsstyremøtet drøftes av sentralstyret i oktober, og deretter 
sendes ut på høring til organisasjonsleddene for også å få deres innspill medio 
november. For å forberede både ledersamlingen og landsstyremøtet best mulig 
hadde sentralstyret en første diskusjon om aktuelle tema til lederseminaret og 
landsstyremøtet.  

 
 Vedtak 
 Helseministeren inviteres til ledersamling og landsstyremøte 2022.  
  
 Ledersamlingen avholdes 18.-19. januar 2022.  Det nedsettes en programkomite 
 med Nils Kristian Klev, Ingeborg Henriksen og Kristin Hovland  fra sentralstyret. 
 Programkomiteen får bistand fra sekretariatet.  
 
 Forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og aktuelle saker til landsstyremøtet 
 (Sak 9 Aktuelle saker) sendes ut på organisasjonsmessig høring medio november før 
 endelig  beslutninger i sentralstyremøtet i februar. 
 
 

Sak 121/21 Sentralstyrets satsingsområder for 2022-2024 
1.02-SAK2021006232 

På arbeidsseminaret i slutten av september og på sentralstyremøtet 18. oktober 
drøftet sentralstyret tema for og vinkling på satsingsområder for neste to-års 
periode. På bakgrunn av drøftingene la sekretariatet frem et justert forslag til tre 
satsingsområder for 2022-24 samt forslag til innretning av arbeid med 
satsingsområdene.  

  
  Vedtak  
  Sentralstyrets satsingsområder for 2022-2024 er:  
   

Helse og trygghet først   

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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For å sikre en sterk offentlig helsetjeneste for pasientene, en god arbeidshverdag for 
legene og være mer forberedt på fremtidige helsekriser, vil vi jobbe for:    
  
• Sykehus med rom for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø 
• En fastlegeordning som sikre gode  og likeverdige helsetjenester 

til hele befolkningen   
• Læring og kompetanse gjennom hele legelivet  

 
  
Sak 122/21 Arendalsuka: Evaluering 2021, første diskusjon om ambisjoner for 2022  
1.03-SAK2021006131  

Arendalsuka har som visjon å  være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor 
politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk 
for nåtid og framtid. Sentralstyret drøftet hva som bør være Legeforeningens 
ambisjoner knyttet til deltakelse på Arendalsuka 2022.  Målet skal være å få mest 
mulig utbytte for foreningen, som samsvarer med innsatsen og ressursene som 
legges ned i planleggingen og forberedelsene. 

   
  Vedtak 

Sekretariatet går videre med planlegging av Arendalsuka 2022 i tråd med 
diskusjonene i møtet og forbereder en sak til sentralstyremøte i november.  
 

Sak 123/21   Varslingsutvalget - oppnevning av medlemmer for perioden 2021–2023 
2.01 -SAK2021004732 

I henhold til retningslinjene for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om 
trakassering, skulle det oppnevnes medlemmer av varslingsutvalget for perioden 
2021–2023. 
 
Vedtak 
Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Varslingsutvalget for perioden 1. 
november 2021 til 31. oktober 2023:  
Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen  
Kjersti Skantze, Norsk arbeidsmedisinsk forening  
Lillan Haugen, Yngre legers forening  
Harald Bergan, Overlegeforeningen  
 
Vara: Kari Risnes, Leger i vitenskapelige stillinger  
 
Den norske legeforenings generalsekretær tiltrer dessuten Varslingsutvalget som fast 
møtende medlem.  
 
Utvalget konstituerer seg selv. 
 

Sak 124/21   Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til 
  beste for  pasienter og brukere 
2.03-SAK202100180  

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til endringer i 
pasientjournalloven mv. Forslaget hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og 
sekretariatet hadde utformet et forslag til høringssvar.  
 
Vedtak  
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Utkast til høringssvar justeres i tråd med tilbakemeldingene i møtet og oversendes 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
  

Sak 125/21 Evaluering av praksiskonsulentordningen  
2.04 -SAK202100539  

De regionale helseforetakene har foretatt en evaluering av 
praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge. Evalueringsrapporten ble ferdigstilt i 
februar 2021. Helse Sør-Øst har bedt Legeforeningen om en tilbakemelding på 
konklusjonene i evalueringsrapporten. Sekretariatet la frem et forslag til 
tilbakemelding på evalueringsrapporten.  
 
Vedtak  
Sentralstyret ga sin tilslutning til sekretariatets forslag til tilbakemelding på 
evalueringsrapporten 

 
Sak 126/21 Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 
2.05-SAK202100185 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et høringsnotat som drøftet 
oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og  oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet  

 
Sak 127/21 Tilbaketrekking av godkjenning som spesialforening – Norsk selskap for  
  akuttmedisin 
2.06-SAK2021001936 

NORSEM, Norsk selskap for akuttmedisin har i stor grad overlappende formål med 
den nyopprettede fagmedisinske foreningen Norsk forening for akutt- og 
mottaksmedisin. Sentralstyret vedtok på sitt møte 27.7.21 at sekretariatet skulle 
starte en prosess overfor NORSEM for å avklare om det var grunnlag for å trekke 
tilbake godkjenning som spesialforening under Legeforeningen. Sentralstyret anså at 
det sannsynligvis ikke lenger var grunnlag i lovene for å opprettholde godkjenningen, 
men man ønsket å gi NORSEM anledning til å uttale seg i saken.  
 
Vedtak  
Norsk selskap for akuttmedisins godkjenning som spesialforening under Den norske 
legeforening trekkes tilbake.  

 
Sak 128/21 Delevaluering av fagaksen 
3.01-SAK2021004709 

Sentralstyret behandlet 26. august 2020 saken om å utsette evalueringen av fagaksen 
ett år, grunnet Covid 19. Sentralstyret vedtok å utsette evalueringen til 
landsstyremøtet 2022.    
Fagstyret behandlet saken på fagstyremøtet 1. september 2021 og drøftet om det var 
noen grunner for å be om ytterligere utsetting. Fagstyret var av den oppfatning at en 
delevaluering/underveisrapport burde legges frem for landsstyret i juni 2022. 
 
Vedtak 
Det utarbeides en delevaluering/underveisrapport som legges frem for landsstyret i 
2022. Forslaget til mandat og organisering av delevaluering/underveisrapport 
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justeres i tråd med diskusjon i møtet. Til dekning av kostnader for prosjektet bevilges 
inntil kr 50 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto. 

 
Sak  129/21 Statusrapport Legeforeningens økonomi per august 2021 
4.01-SAK2021002248 
  Legeforeningens regnskap per august 2021 ble presentert. 
 

 Vedtak 
 Regnskapet per august 2021 tas til etterretning. 

 
Sak 130/21 Legejobber - Pilotprosjekt  
5.01-SAK2021006254 
  Sekretariatet la fram forslag om å sette aktivitetene i Legejobber-prosjektet i ordinær 
  drift etter en tre års prosjektperiode. Prosjektet har etablert flere tjenester og har 
  inntektsgivende aktiviteter.  
 

 Vedtak 
Aktivitetene fra pilotprosjektet "Legejobber 2020" settes i ordinær drift fra og med 
1.1.2022. Sekretariatet bes om å innarbeide dette i budsjettet for 2022.  

 
Sak 131/21   Oppnevning av nytt styre i Soria Moria kurs og utdanningssenter 
5.02-SAK2021005164 

I henhold til § 4 i vedtektene for Soria Moria skal  stiftelsen ha et styre bestående av 
leder og fire andre medlemmer, som oppnevnes av Den norske legeforenings 
sentralstyre. Den norske legeforenings generalsekretær skal være et av styrets 
medlemmer. 
 
Vedtak 
Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter oppnevnes for 
perioden 1.1.2022-31.12. 2023 Einar Sorterup Hysing, leder, Kjersti Baksaas-Aasen, 
Ole Johan Bakke og Eivind Valestrand. Generalsekretæren er styremedlem ex. officio.   
 
 

 
Anne Karin Rime 
  
 

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


	Anne Karin Rime

