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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,
Clara Bratholm

forfall:

Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

sekretariatet:

Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:
Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, Erling
Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.
Mari Garborg Hanto, Aadel Heilemann, Eirik Nikolai Arnesen, Jan Emil
Kristoffersen, Merete Dahl, Gjøril Bergvad, Ingvild Bjørgo Berg, Kristoffer
Gjelseth Dalbak, Nina Evjen, Bente Kristin Johansen, Gisle Bruknapp, Kjell
Walqvist, Ida Øygard Haavardsholm, Gaute Moen, Hanne Riise Hansen, Gorm
Hoel, Stine Tønsaker, Are Brean, Elisabeth Jacobsen
Anne Torill Nordli (ref)
Professor Steinar Holden møtte sentralstyret.
Sentralstyret og ansettelsesutvalget –møte ifm. ansettelse av ny
generalsekretær
Revisor fra RSM Norge, Trine Angell-Hansen og Silje Sandvold Liknes, møtte i
forbindelse med sak 42/21 og sak 43/21.
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I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting
Notat 3: Medlemstall i fagaksen
Notat 4: Planlegging av landsstyremøte 2021

Rapporteringer og kommentarer:
- Siri Skumlien er ansatt som ny generalsekretær
- Møte i CPME 18.-20. mars
- Endringer i driftsmodellen for Christiania Torv 5 – Legenes hus
- Orienteringer – Villa Sana
- Medarbeiderundersøkelse i sekretariatet er gjennomført og resultater foreligger.
95% svarprosent.
Orienteringssaker:
Høringer fagstyret
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-ogfaglandsrad/Fagstyrets-horinger/
II

Beslutningsmøte

Sak 28/21
Landsstyremøtet: Forslag til arbeidsprogram
1.01 - SAK2020007301
Sentralstyret nedsatte i oktober 2020 en arbeidsgruppe bestående av lederne for Of,
Af, Ylf og Fagstyret med sekretariatstøtte for å utforme et forslag til arbeidsprogram
for perioden 2021-2023. Arbeidsprogrammet har nå vært på høring, og
arbeidsgruppen har tatt stilling til og innarbeidet høringsinnspillene i forslaget til
arbeidsprogrammet som nå foreligger.
Vedtak
Tilbakemeldingene fra sentralstyret innarbeides i utkastet til nytt arbeidsprogram for
2021-2023, og oversendes landsstyret.
Sak 29/21
Legeforeningens underveisrapport om covid-19: Endelig utkast
1.02-SAK202000108
Sekretariatet orienterte om arbeidet med endelig utkast til rapport, siste
innspillrunde hos styrene, samt innarbeidede kommentarer. Sentralstyret drøftet
videre oppfølging av rapporten, herunder webinaret planlagt avholdt 7. april der
rapporten skal lanseres.
Vedtak
Sekretariatet innarbeider justeringer i underveisrapporten basert på sentralstyrets
tilbakemeldinger. Presidentens gis fullmakt til å godkjenne endelig rapport.
Anne Torill Nordli
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Sekretariatet arbeider videre med planlegging av webinaret 7 april, i tråd med
sentralstyrets innspill.
Sak 30/21
Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten
1.03-SAK202000117
Nærings- og fiskeridepartementet hadde sendt på høring NOU 2020: 13 Private
aktører i velferdsstaten.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger og
sendes Nærings- og fiskeridepartementet.
Sak 31/21

Høring – NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av
demografiutfordringer i distriktene
1.04 -SAK2021001885
Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde sendt på høring NOU 2020:15
Det handler om Norge.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger og
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sak 32/21
Høring – Forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvare
1.05 -SAK202100133
Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet, og i samarbeid med
Tolldirektoratet, sendt forlag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre
nikotinvarer på høring. Bakgrunnen for forslaget er at forbudet om salg av esigaretter oppheves når EUs tobakksdirektiv (2014/40/EU) trer i kraft i Norge, og vil
da erstattes med en ny registreringsordning for e-sigaretter/e-væske, samt en ny
godkjenningsordning for andre nye tobakks- og nikotinvarer. Temaet er viktig for
Legeforeningen i folkehelsesammenheng, og høringen ble derfor sendt ut til sentrale
foreningsledd for vurdering.
Vedtak
Høringsuttalelsen godkjennes i henhold til diskusjon på sentralstyremøtet, og
oversendes skattedirektoratet.
Sak 33/21

Høring – forslag til endringer i barnevernloven- tverrfaglig kartlegging av barn i
barnevernet
2.01-SAK20210012
Barne- og familiedepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
barnevernloven for å legge til rette for gjennomføring av tverrfaglig helsekartlegging
av barn som plasseres utenfor hjemmet. Formålet er å bidra til at kommunal
barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som
plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging. Høringsnotatet hadde
vært på intern høring i organisasjonen og sekretariatet
hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Vedlagte høringsuttalelse oversendes Barne- og familiedepartementet.
Anne Torill Nordli
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Sak 34/21

Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress
Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av
helsepersonellovens virkeområde mv.
2.02-SAK202100129
Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer
helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om
markedsføring av kosmetiske inngrep. Formålet med endringene var å bidra til
å motvirke kroppspress, særlig mot barn og unge, og å gjøre det enklere for
tilsynsmyndighetene å reagere på uheldig praksis. Høringsnotatet hadde vært
på intern høring i organisasjonen og sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til
høringsuttalelse. Sentralstyret uttalte seg positive til formålet med forslagene, men
mente likevel det var en rekke forhold som måtte utredes nærmere før lovforslagene
kunne fremmes.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og oversendes
Helse- og Omsorgsdepartementet.
Sak 35/21
Høring – Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften
2.03-SAK202100132
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om
forlengelse av fristen for å ha gjennomført kurs i volds- og
overgrepshåndtering og akuttmedisin. Høringsnotatet hadde vært på intern
høring i organisasjonen og sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til
høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
Omsorgsdepartementet.
Sak 36/21
Godkjenning av vedtekter - Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin
2.04-SAK2021001850
Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin hadde på sitt årsmøte i 2020 vedtatt
nye vedtekter. Vedtektene ble lagt fram for sentralstyre for godkjenning i henhold til
Legeforeningens lover § 3-3 (3).'
Vedtak
Vedtektene til Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin godkjennes.
Sak 37/21

Helseplattformen og næringsdrivende leger. Særlig om medlemstilbud og roller
i forbindelse med utvikling av kontrakter mellom fastlegene og Helseplattformen
AS
2.05-SAK2021001934
Sekretariatet orienterte om Helseplattformen og status rundt prosesser for
næringsdrivende leger, herunder om dialogen med Helseplattformen AS angående
forhandlinger av standardavtaler mellom fastlegene og Helseplattformen AS.
Sentralstyret drøftet hvilket medlemstilbud sekretariatet skal tilby i forbindelse med
forhandlingene, og hvilken rolle og mandat sekretariatet skal ha. Det ble påpekt at
det var mange utfordringer og uavklarte spørsmål rundt implementering av
Helseplattformen for næringsdrivende leger, og at det blant leger i regionen rådet en
Anne Torill Nordli

16-03-2021

SAK2021001395

ikke ubetydelig usikkerhet rundt saken. Styret diskuterte om Legeforeningen kunne
etterkomme ønsket fra berørte lokalforeninger om å opptre som representant
overfor Helseplattformen AS i forhandlingene om mulige omforente
standardkontrakter.
Vedtak
Eierskapet til saken ligger hos lokalforeningene. På deres oppfordring involveres
sekretariatet i forhandlingene av mulige standardkontrakter for fastlegers tilknytning
til Helseplattformen. Sekretariatet skal være kontaktledd mot Helseplattformen og
ha en sentral koordinerende funksjon. I samråd med lokalforeningene og AF sørger
sekretariatet for at det oppnevnes en styringsgruppe som forhandlingsprosessen
forankres i, og som består av AFs lokale 1. landsråder samt representasjon fra AFs
styre.
Sak 38/21
Legeforeningen med partshjelp i rettsprosess
2.06-SAK2021001513
En avtalespesialist (øyelege) skal prøve et vedtak fra Helseklage om tilbakekreving av
refusjoner for tingretten. Hun benytter en privatpraktiserende advokat til dette, som
samarbeider med advokat i Legeforeningen om oppfølgingen. Saken gjelder
forståelsen av foreldelsesloven og hvor langt tilbake i tid Helfo kan kreve tilbake
utbetalte refusjoner. Sekretariatet foreslo at Legeforeningen tilbyr å stille som
partshjelper, med advokat fra Avdeling for jus og arbeidsliv.
Sentralstyret vurderte prøving av saken til å ligge innenfor Legeforeningens formål.
Det ble lagt vekt på at saken er prinsipiell og har betydning utover det aktuelle
medlemmets tilfelle.
Vedtak:
Legeforeningen erklærer partshjelp med advokat fra Legeforeningens sekretariat,
Avdeling for jus og arbeidsliv (JA) som prosessfullmektig i sak for tingretten om
prøving av Helseklages vedtak av 10. desember 2020. JA Generalsekretæren gis
fullmakt til å avgjøre om Legeforeningen også skal stille som partshjelper ved en
eventuell behandling i lagmannsretten.
Sak 39/21

Nye vedtekter for oppnevning, samt oppnevning av komite for fond for 3.01 -9
forebyggende medisin 2021-2024
3.01-SAK202000129
Funksjonsperioden for sakkyndig komite i Legeforeningens Fond for forebyggende
medisin utløp 31.12.2020. Sekretariatet hadde kontaktet fondsutvalget for avklaring
om hvem som ønsket å stille til gjenvalg. I prosessen oppdaget sekretariatet at deler
av vedtektene for fondet var utdaterte. Sekretariatet la frem forslag til nye vedtekter
som tydeliggjorde fremgangsmåte ved oppnevning, samt funksjonstid. Sekretariatet
foreslo også oppdatering av formuleringene relatert til fondets økonomiske status i
vedtektene, samt foreslo en presisering i vedtektene om at komiteens
møtekostnader kan belastes fondskapitalen.
Vedtak
Sentralstyret oppnevner følgende medlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024:
Siri Lunde Strømme, leder
Kristian Hagestad, medlem
Betty Pettersen, medlem
Presidenten gis fullmakt til å oppnevne to varamedlemmer.
Anne Torill Nordli
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Sentralstyret vedtar forslaget om reviderte vedtekter om oppnevninger, funksjonstid
og oppdatering av vedtekter for fondets status og møteutgifter. Vedtektene blir
gjeldende fra 17.03.2021.
Til dekning av møteutgifter, budsjetteres det for perioden med inntil kr 25 000 som
belastes den øremerkede fondskapitalen.
Sak 40/21
Oppdatering av vedtekter fond for kvinnelige legers vitenskapelige innsats
3.02-SAK2021001619
Flere av vedtektene for fondet var utdaterte. Sekretariatet la frem forslag til nye
vedtekter som tydeliggjorde fremgangsmåte ved oppnevning, samt funksjonstid.
Sekretariatet foreslo også oppdatering av formuleringene relatert til fondets
økonomiske status i vedtektene, samt foreslo en presisering i vedtektene om at
komiteens møtekostnader kan belastes fondskapitalen.
Vedtak
Sentralstyret vedtok forslaget om reviderte vedtekter for fondet. Vedtektene blir
gjeldende fra 17.3.2021.
Sak 41/21
Helselederskolen - Prosess videre
3.31-SAK 2021001952
Legeforeningen hadde startet i 2018 Helselederskolen som en pilot i tre år 20182021, med løpende justeringer underveis. Spørsmål om prosess videre, drift og
finansiering av kull III ble i sentralstyremøtet mars 2020 besluttet utsatt 1 år. Kull II
ble fulført september 2020. I mars 2021 ble veien videre for piloten vurdert på nytt.
Vedtak
Legeforeningens pilotprosjekt Helselederskolen videreføres med kull III., og
gjennomføres i tråd med den skriftlige anbefalingen. Kurset utvides til 40 deltakere.
Det bevilges inntil 427 000 kroner fra sentralstyrets disposisjonskonto. Vedtak om en
eventuell videreføring tas av det nye sentralstyret.
Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Geir Arne Sunde, Nils Kristian Klev og Marit
Karlsen stemte for vedtaket. Kristin Kornelia Utne, Clara Bratholm og Frøydis Olafsen
stemte mot.
Sak 42/21
Landsstyresak - Årsberetning med regnskap Legeforeningen for 2020
4.01-SAK2021001905
Regnskapene for 2020 for Den norske legeforening med underliggende fond
ble lagt frem.
Vedtak
Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for
landsstyret.
Sak 43/21
Landsstyresak - Årsberetning med regnskap Legater for 2020
4.02-SAK2021001904
Regnskapene for 2020 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig
godkjenning, ble lagt frem. Saken omfatter regnskapene for følgende
stiftelser:

Anne Torill Nordli
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o Caroline Musæus Aarsvolds fond
o Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
o Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i
uforskyldt nød

o Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk
bronkitt

Vedtak
Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes legat til
forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat for leger og deres
etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt Trelasthandler A. Delphin og
hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt, godkjennes og legges frem for
landsstyret til orientering.
Sak 44/21
Sentralstyrets møteplan for 2021 - revidert
5.01-SAK2020001431
Sekretariatet la fram forslag til revidert møteplan for 2021
Vedtak
Følgende reviderte møteplan vedtas for 2021:

Anne Torill Nordli

Dato
Onsdag 17.-18. mars

Møte
Sentralstyremøte Oslo. Digitalt

Mandag 12. april

Sentralstyremøte, digitalt møte

Tirsdag 11. mai

Sentralstyremøte, Legenes hus

Mandag 31.mai

Sentralstyremøte, Lillestrøm kl 9-13

Tirsdag 1.- torsdag 3.
juni

Landsstyremøte Lillestrøm

Tirsdag 22. juni

Sentralstyremøte, Legenes hus

NY: Fredag 27. august

Sentralstyremøte, Legenes hus med avslutning

NY: Torsdag 2.
september

Nytt sentralstyre, Legenes hus

Mandag 20. – torsdag
23. september

Sentralstyremøte / sentralstyrets arbeidsmøte

Torsdag 28. oktober

Sentralstyremøte, Legenes hus

Onsdag 17. november

Sentralstyremøte, Legenes hus

Fredag 3. desember

Sentralstyremøte m/ påfølgende julemiddag, Askeladdens hus
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Sekretariatet forsøker å finne tidspunkt for et sentralstyremøte (kveldsmøte) i uke 16
eller 17.
Sak 45/21
Legejobber - pilotprosjekt
5.02-SAK2019013378
Sekretariatet ønsker en forlengelse av prosjektperioden til 31.12. 2021. Etter syv
måneder med etablering av tjenestene og inntektsgivende aktivitet, ser prosjektet et
behov for ytterligere forlengelse. Prosjektet har hatt svært positive ringvirkninger i
form av høyere aktivitet og bedre økonomiske resultater for Tidsskriftets
markedsarbeid. Dette viser at det er hensiktsmessig å legge til rette for et tettere
samarbeid også fremover. Legejobber ønsker også å planlegge for å delta i
konkurransen om å levere rekrutteringstjenester til spesialisthelsetjenesten Q1 2022,
for å oppnå ønsket vekst på lengre sikt. Samtidig vil et helt budsjettår 2021 gi et enda
bedre grunnlag for et evt. vedtak om å sette prosjektet inn i ordinær drift. Det
forventes at prosjektet fortsatt vil bære egne kostnader gjennom hele 2021.
Vedtak:
Pilotprosjektet "Legejobber 2020" videreføres i ytterligere fire måneder, til
31.12.2021. Prosjektet skal fortsette etableringen av rekrutteringstjenester.
Driftskostnadene vil i prosjektperioden i 2021 finansieres av inntekter fra salg av
rekrutteringstjenester i kommunesektoren. Prosjektet organiseres fortsatt under
Tidsskriftet og prosjektleder rapporterer til sjefredaktør.
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