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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
      
  Fullført og godkjent den 3.3.2021 
  

 
Referat 

fra 
      

sentralstyrets møte 17.2.2021 
 

Legenes hus, Oslo /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) – deler av møtet 
 
 forfall:   Clara Bratholm  
 
  
sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: 

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Kari Jussie Lønning, Erling 
Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland. 
 
Knut Braaten, Hanne Gillebo Blom, Gisle Bruknapp, Jan Emil Kristoffersen, 
Gorm Hoel, Gjøril Bergva, Kristoffer Gjelseth Dalbak, Ingvild Bjørgo Berg, 
Hanne Riise Hansen, Ida Øygard Haavardsholm, Anne Ringnes, Kjell Walqvist, 
Kristin Krogvold, Gorm Hoel, Bjørn Oscar Hoftvedt, Axel Rød, Øydis Rinde 
Jarandsen, Gry Bjørnstad, Marte Løvald Andresen, Hedda Maurud, Siri 
Næsheim, Anders Sondrup, Merete Dahl, Bente Kristin Johansen, Axel 
Restrup Andersen, Cecilie Bjørnstad Engblad, Andreas Haslegaard 

Referent: Anne Torill Nordli  
 

   Sentralstyret møtte fagstyret (digitalt)  
   Sentralstyret møtte Rådet for legeetikk (digitalt) 
   Maja Mikkelsen, leder av Norsk medisinstudentforening, deltok digitalt ved 
   behandlingen av notat 7. 

   Valgkomiteen møtte sentralstyrets medlemmer.  
 

 



  SAK2021001404  
 

2 
 

 
 

I  Politikk og strategimøte 
   

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde  
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 3: Den norske legeforening og den kinesiske psykiatriforening 2004 til 2020               
– oppsummering og videreføring   
Notat 4: Solidaritet med tyrkiske leger 
Notat 5: Status merkevarebygging Legenes hus og arrangementsstøtte  
Notat 6: Gjør kloke valg etter 2021 
Notat 7: Status grunnutdanning, LIS1, spesialistutdanning og etterutdanning februar 
2021 
Notat 8: Tid til en god legehverdag – presentasjon fra work-shop, veien videre  
Notat 9: Sysselsettingsutvalgets innstilling - oppfølging  
Notat 10: Vårhjul - oversikt over aktiviteter våren 2021 
Notat 11: Planlegging av landsstyremøte – status 

  Notat 12: Deltagelse i referansegruppe i Helsedirektoratet – avansert klinisk  
  sykepleie (AKS) 
  Notat 13: Sentralstyrets arbeidsmøte 17.-18.03. 2021 

 
  
  Rapporteringer og kommentarer: 
  

- Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i sekretariatet 
- Soria Moria hotell og konferansesenter – status 
- Of har avholdt landsrådsmøte – bl. a diskusjon om offentlig og privat helsetjeneste 
- Register over kommuneoverleger under arbeid 

 
  Orienteringssaker: 
  Høringer fagstyret  

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

  
II  Beslutningsmøte 
 
Sak 17/21 Underveisrapport – Erfaringer Covid-19 – utkast 
1.01- SAK202000108 

Sekretariatet orienterte om arbeidet med rapporten, foreningenes høringsinnspill og 
hovedtrekk.  

 Vedtak 
Sekretariatet innarbeider justeringer i underveisrapporten i tråd med sentralstyrets 
tilbakemeldinger. Endelig versjon av rapporten behandles av sentralstyret i 
marsmøtet.   

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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Sak 18/20 Landsstyremøtet: Helsepolitisk debatt og Sak 9 Aktuelle saker  
1.02-SAK2020007252 

Innspill til tema på aktuelle saker hadde blitt innhentet via høringsrunde til hele 
foreningen. Sentralstyret ble forelagt forslag til videre planlegging av den 
helsepolitiske debatten, hvor Helse og trygghet først-kampanjen ble foreslått som 
tema. Sentralstyret ble også forelagt forslag og vurderinger på tema til sak 9 Aktuelle 
saker, basert på innkomne høringsinnspill. 

 
 Vedtak  

Sentralstyret vedtok å fortsette planleggingen av den helsepolitiske debatten, og 
invitere de siste debattdeltakerne. Sentralstyret vedtok også at det kun blir én aktuell 
sak på landsstyremøtet i 2021, som følge av valg av nytt sentralstyre og 
gjennomføring i lys av smittesituasjonen i juni. Sentralstyret valgte temaet 
sykehusbygg og sikring av ansattes medvirkning. som tema for debatten. 
Sekretariatet justerer vinklingen på begge saker i tråd med diskusjonen i møtet. 

 
Sak 19/21 Høring – forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskrift  
2.01-SAK202000120   

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om at alle 
behandlinger med assistert befruktning skal inngå i medisinsk fødselsregister, 
uavhengig av utfall. 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 20/21 Yrkesforeningstilhørighet for legespesialister i sykehus 
2.02-SAK2021001120  
  Implementering av faste stillinger for leger i spesialisering i helseforetakene etter 

 hovedoppgjøret 2014 innebar etablering av en ny kategori leger i sykehus – 
 legespesialist. I 2016 fattet sentralstyret vedtak om endring i "Retningslinjer for 
 yrkesforeningstilhørighet" som innebar at medlemmer i kategorien legespesialist skal 
 innmeldes i Yngre legers forening. Overlegeforeningen ønsket en ny vurdering av 
 spørsmålet.  

 
  Vedtak 

7 av sentralstyrets 8 møtende medlemmer stemte for følgende vedtak: 
Punkt 1 e) i retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet strykes og erstattes med en ny 
setning etter første avsnitt, som lyder som følger: 
 
«Legespesialister i sykehusene velger selv om de skal være tilsluttet Yngre legers 
forening eller Overlegeforeningen.». Endringen gjennomføres så raskt som praktisk 
mulig. 
 
Sentralstyret ber sekretariatet komme tilbake med en sak om konsekvenser og 
praktisk gjennomføring av endringen.  
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Kristin Kornelia Utne stemte mot forslaget. Stemmeforklaring: 
Dette styremedlemmet støttet ikke forslaget.  

Legespesialisten som gruppe har siden opprettelsen tilhørt Yngre legers forening. Før 
kategorien oppstod gikk disse legene gjerne i LIS-vikariater ved de store sykehusene i 
Norge, og var også da medlemmer av Ylf. Argumentene som ble lagt til grunn da 
sentralstyret vedtok yrkesforeningstilhørighet i 2016 er i liten grad endret.  

Selv om gruppen er heterogen, som kunne tale for en valgfrihet i tilhørighet for det 
enkelte medlem, synes dette en dårlig løsning for gruppen som helhet. Ylf ser at 
enkeltmedlemmer kan ha ønske om en annen yrkesforeningstilhørighet, og her 
foreligger det allerede i dag en mulighet til å søke om dette. Utfordringen tilkommer 
når ingen forening har et overordnet eierforhold til gruppen. Ansvaret for gruppen 
som helhet lokalt og sentralt blir flytende og kan medføre manglende fokus på denne 
gruppens behov.  

Saken syntes videre mangelfullt utredet, og mange flere organisatoriske og praktiske 
forhold burde vært drøftet og utredet før sentralstyret fattet et endelig vedtak om 
yrkesforeningstilhørighet.  

Sak 21/21  Legeforeningens lederpris 2021 
2.04-SAK2021001201  

Sekretariatet la fram forslag til sammensetning av innstillingskomité for lederprisen 
2021 som skal deles ut på landsstyremøtet i begynnelsen av juni. 

  Vedtak 
Det nedsettes en innstillingskomité bestående av lederne for Overlegeforeningen, 
Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening. Det bes om innspill til kandidater 
blant Legeforeningens medlemmer innen 10. april 2021. Det legges opp til vedtak i 
sentralstyret i mai 2021. 

 
Sak 22/21 Legeforeningens retningslinjer for tillitsvalgte om varsling – forslag til endringer fra 

Norsk arbeidsmedisinske forening og  Norsk forening for arbeidsmedisin 
2.11 -SAK2020006572 
 Legeforeningen hadde fått skriftlige innspill fra Namf og NFAM til endringer i 

gjeldende retningslinjer for tillitsvalgte om varsling om trakassering.  
 
 Vedtak 

Sentralstyret vedtok de fremlagte endrete retningslinjer for tillitsvalgte om varsling 
om trakassering.  

 
Sak 23/21 Høring om Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv 
3.01-SAK202000112  

Legeforeningen hadde mottatt høring om standard for produksjon av arkivuttrekk til 
Norsk helsearkiv, og utformet et utkast til høringsuttalelse. 

   
  Vedtak 
  Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Direktoratet for e-helse. 
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Sak 24/21 Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak 
3.31-SAK202100123 

Helsedirektoratet hadde i desember 2020 sendt invitasjon til høringsinnspill om LIS1- 
ordningen – evaluering og tiltak. Høringen var sendt ut bredt i organisasjonen. Det 
var mottatt 15 høringssvar.  

  
Vedtak  
Utkast til høringssvar justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Endelig høringsutkast 
godkjennes av presidenten før oversendelse Helsedirektoratet. 

  
Sak 25/21 Høring - Nasjonale faglige råd: Veiledning av leger i spesialisering 
3.32-SAK202100124  

Helsedirektoratet hadde sendt på høring Nasjonale faglige råd: Veiledning av leger i 
spesialisering. Saken hadde vært på høring til Legeforeningens organisasjonsledd. Det 
forelå utkast til høringssvar basert på innspill fra 18 høringsinstanser. 

 Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og godkjennes av 
president og leder av fagstyret før oversendelse til Helsedirektoratet.  
  

Sak 26/21 Avvikling av Norske lægers begravelseskasse  
4.01-SAK2021001332 

Det forelå forslag om avvikling av Norske lægers begravelseskasse 
(Begravelseskassen), som ble stiftet i 1891. Per 31.12.2020 hadde Begravelseskassen 
63 medlemmer. Begravelseskassen skal i henhold til vedtektene avvikles når antall 
medlemmer synker under 100. Begravelseskassen har vært initiert oppløst to ganger 
tidligere – først i 2000 og sist i 2006 – uten at dette ble gjennomført.  

I henhold til vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet datert 22.7.2020, skal innestående 
midler ved avvikling fordeles blant medlemmene av Begravelseskassen og Sykehjelps- 
og pensjonsordningen for leger (SOP). Begravelseskassens "Forsikrings- og 
Sikringsfond" skal fordeles mellom de gjenværende medlemmene i forhold til hvert 
medlems premiereserve. "Hjelpe- og Gavefond" foreslås overført til SOP, da stiftelsen 
med sin ytelse – Engangsstønad ved død – faller innunder formålet til 
Begravelseskassen.  

Vedtak 
Saken oversendes Legeforeningens landsstyre for endelig beslutning med forslag om 
at Norske lægers begravelseskasse avvikles i tråd med vedtak fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet av 22.7.2020. Kr 310 905 fordeles blant medlemmene, og  
kr 9 601 663 overføres SOP.   

 
Sak 27/21 Fossilfrie investeringer i Legeforeningen og SOP – Saksforslag til  landsstyret 2021 
4.02 -SAK2021001183  

Det var kommet inn et forslag til landsstyresak om fossilfrie investeringer i 
Legeforeningen og SOP. Forslaget innebærer at investeringsporteføljene til både 
Legeforeningen og SOP avstår fra å "investere i selskaper som baserer en signifikant 



  SAK2021001404  
 

6 
 

andel av sin virksomhet på utvinning, produksjon, foredling og/eller distribusjon av 
fossile energikilder, eller som besitter store fossile energireserver". 

Vedtak 
Saken legges ikke frem for landsstyret. Sekretariatet vil legge frem en sak til 
sentralstyret i mars med et forslag om endring av Legeforeningens 
investeringsstrategi som innebærer fossilfrie investeringer og med en bærekraftig 
tilnærming.  Endringer i investeringsmandatet til SOP vedtas av styret i SOP. Saken 
videresendes derfor SOPs styre for videre behandling. 

 
 
 
 
 

Marit Hermansen 
 

  Anne Karin Rime    Geir Arne Sunde 
 
 
 Kristin Kornelia Utne      aOle Johan Bakke 
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	Marit Hermansen

