SAK2020007945

Den norske legeforening
Sekretariatet
Fullført og godkjent den 26.1.2021

Referat
fra
sentralstyrets møte 19.1.2021
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 , Clara
Bratholm (deler av møtet)
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.
Knut Braaten, Hanne Gillebo Blom, Gisle Bruknapp, Gorm Hoel, Siri Næsheim,
Tor-Martin Nilsen, Linda Markham, Nina Evjen, Kari Eikvar, Anders Sonderup,
Kjell Walquist. Mona Roe, Merete Dahl, Øydis Rinde Jarandsen, Ida Øygard
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Einar Espolin Johnson, leder av Akademikerne Pluss presenterte en app
utviklet av A+
Ole Johan Bakke inhabil i sak 11/21
Referent: Anne Torill Nordli

I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting
Notat 3: Implementering av Office 365 for tillitsvalgte - status
Notat 4: Forhandlingsbildet januar 2021
Notat 5: Organisering og finansiering av Senter for kvalitetsutvikling i legekontor
(SKIL)
Notat 6: Digitalt landsstyremøte nov/des 2020 – en første evaluering og videre
prosess
Notat 7: Helse og trygghet først - status og oppfølging
Notat 8: Oppfølging av landsstyrevedtak om Legeforeningens økonomiske
bærekraft og styrking av tillitsvalgtarbeidet - Opprettelse av referansegruppe
Notat 9: Rapport fra Norsk psykiatrisk forening

Rapporteringer og kommentarer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktmøte med HOD
Organisering av spesialistutdanning
LIS1-utdanning i distrikt
Arbeidsgruppe - Hdir – utskrivelsesprosess fra sykehus
Arbeidsgruppe HOD – nye metoder
Omstillinger under Covid-19
Høring om portforbud
Styremøte Akademikerne 20.1
Sentralstyremøte 17.2.2021 i Legenes hus
Kampanjen Gjør Kloke Valg
Avtale med Sykehusinnkjøp om annonsering i Tidsskriftet i 2021
LEFO – Legekårsundersøkelsen og utsending av spørsmål til
Legepanelet
Sykefraværet i sekretariatet i 2020 var 3,8 %
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•
•

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i sekretariatet våren
2021
Soria Moria kurs- og konferansesenter - for tiden stengt

Orienteringssaker:
•

•
•

II

Høringer fagstyret
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-ogutvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
Referat fra møte i IT-utvalget 10.11.2020
CPME 2020

Beslutningsmøte

Sak 1/21
Arendalsuka 2021 – innretning
1.01-SAK2021000644
Arendalsuka planlegges avholdt for 10. gang 16. - 20. august. I 2020 ble uka kraftig
nedskalert pga pandemien. Det er også stor usikkerhet knyttet til Arendalsuka 2021,
og arrangørene planlegger derfor uka som en kombinasjon av fysiske og digitale
møter. I år er det stortingsvalgkamp, og Arendalsuka er en viktig påvirkningsarena. På
grunn av usikkerheten foreslo sekretariatet at det planlegges for en nedskalert
deltagelse, at Legeforeningen arrangere ett debattmøte, og at medlemmer og
tillitsvalgte oppfordres til å følge debattmøtene digitalt.
Vedtak
Sekretariatet går videre med planlegging av Arendalsuka 2021, herunder å arrangere
ett debattmøte for å sette helse på dagsorden i stortingsvalgkampen Endelig
deltagelse besluttes i sentralstyremøtet i april.
Sak 2/21

Forslag om lovendring vedrørende medlemskap i tidligere
hovedspesialitetsforening
2.01-SAK202000114
Det var kommet inn forslag om endringer i Legeforeningens lover som ville innebære
en delvis reversering av endringer vedtatt i forbindelse med innføringen av ny
spesialitetsstruktur. Den foreslåtte reverseringen går ut på at leger med
spesialistutdanning innen kirurgi eller indremedisin etter gammel ordning får
fortsette å være medlem i både den gamle hoved- og grenspesialitetsforeningen,
men at dette ikke får konsekvenser for kontingentfordelingen.
Vedtak
Utkast til høringsbrev med forslag til lovendring sendes på bred organisatorisk høring
.
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Sak 3/21
Revisjon av etiske regler for leger
2.02-SAK202000090

Rådet for legeetikk hadde i møte 11.11.2020 revidert forslaget til endringer i
etiske regler for leger basert på innspill fra sentralstyret.
Vedtak
Utkast til høringsbrev justeres i tråd med diskusjonen i møtet og sendes på
bred høring i organisasjonen med tanke på landsstyrebehandling i 2021.
Sak 4/21

Høring – Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for
legemidler og næringsmidler
2.03-SAK202000104
Helsedirektoratet hadde sendt et forslag til forskrift om krav til innsendingsformat
ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler på høring.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med innspill i møtet og oversendes
Helsedirektoratet.

Sak 5/21

Rådet og ankenemnden for legemiddelinformasjon og ankenemnden oppnevning av medlemmer for perioden 2021-2023
2.04-SAK2020007383
Medlemmer av rådet og ankenemnden for legemiddelinformasjon skulle oppnevnes
for perioden 2021-2023. Sekretariatet hadde sendt spørsmålet om oppnevning av
medlemmer på intern høring til yrkesforeningene og de fagmedisinske foreninger.
Vedtak
Den norske legeforening oppnevner følgende medlemmer for perioden 2021-2023:
Rådet for legemiddelinformasjon:
Ane Breivega, advokat (leder)
Roar Dyrkorn, selvstendig næringsdrivende (fast medlem)
Heidi Glosli, overlege, OUS (fast medlem)
Ketil Arne Espnes, seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital (vara)
Knut Arne Wensaas, fastlege (vara)
Sekretariatet gis fullmakt til å godkjenne medlem og varamedlem foreslått av
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.
Ankenemnden for legemiddelinformasjon:
Helen Engebrigtsen, dommer, Oslo tingrett (leder)
Kari Kjeldstadli, overlege ved OUS (fast medlem)
Sak 6/21

Spørsmål om avgivelse av forhandlingsfullmakt – revisjon av avtaler om
samhandling med industrien
2.05-SAK202000027
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Sentralstyret hadde flere ganger i 2020 behandlet spørsmålet om revisjon av
avtalene med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor (leverandørforeningen for
medisinsk-teknisk utstyr). På bakgrunn av en bred høringsprosess internt i
organisasjonen, diskusjoner om mulig innretning og vurderinger av forholdet til
samhandlingsprinsippene vedtatt av landsstyret, fattet sentralstyret følgende vedtak:
Vedtak
1. Sentralstyret gir sekretariatet fullmakt til å inngå forhandlinger med LMI og
Melanor om revisjon av samhandlingsavtalene. Det gis også fullmakt til å gå i
dialog med de regionale helseforetakene med sikte på å harmonisere de aktuelle
regelverkene.
2. Formålet med revisjonen er å oppnå de endringer som er identifisert i
sentralstyresak sak 2.05, behandlet i møtet den 12. oktober 2020.
3. Sentralstyret beslutter om et ev. fremforhandlet utkast skal vedtas eller forkastes,
og vurderer i denne forbindelse også behov for involvering av landsstyret.
Sak 7/21
Høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år
2.06-SAK202000115
Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring forslag om å øke den
alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.
Forslaget hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og sekretariatet hadde
utformet et forslag til høringssvar basert på interne høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 8/21
Oppnevning av komite for fond for forebyggende medisin 2021-2024
3.01-SAK2020001299
Saken utsettes.
Sak 9/21
Høring - Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
3.02-SAK202000109
Helsedirektoratet hadde sendt på høring nasjonale faglige råd om velferdsteknologi
til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Rådene hadde vært på intern høring i
foreningsleddene. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes i tråd med diskusjonen i møtet og sendes til
Helsedirektoratet.
Sak 10/21

Oppnevning av medlemmer i fondsutvalgene for Utdanningsfond II og III
2021-2024
3.31-SAK2020007250
Det forelå forslag fra yrkesforeningene på medlemmer til Utdanningsfond II og III for
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perioden 1.1. 2021 - 31.12. 2023.
Vedtak
Følgende medlemmer med personlig varamedlemmer fra Legeforeningen oppnevnes
til fondsutvalgene:
Utdanningsfond II:
Medlem
Marit Tuv (leder)
Sverre Sand
Gunnar Skipenes

Varamedlem
Nils Kristian Klev
Bente Øvensen
(får svar i januar)

Forening
AF
PSL
Namf/LSA

Utdanningsfond III:
Medlem
Marie Skontorp (leder)
Kristin Kornelia Utne
Gro Østli Eilertsen

Varamedlem
Christian Grimsgaard
Clara Sofie Bratholm
Tina Rekand

Forening
OF
YLF
LVS

Sak 11/21 Oppnevning av representanter med personlig vararepresentant til Utdanningsfond I
3.32-SAK2019015188
Fondsutvalget for Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av
leger (Utdanningsfond I) oppnevnes for en periode på fire år. Et medlem med
vararepresentant oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og de
medisinske fakultetene i fellesskap. De øvrige oppnevnes av sentralstyret. Det var
sendt forespørsel til yrkesforeningene, de fire medisinske fakultetene og Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) om å komme med forslag til representanter i utvalget.
Vedtak
For perioden 19.01.2021 – 31.12.2024 oppnevner sentralstyret følgende
representanter til Utdanningsfond I:
LSA
Ylf
AF
Of
LVS
LSA
Helse- og
omsorgsdep.
De medisinske
fakultetene

Representant:
Ole Johan Bakke (leder)
Jasna Ribic
Peter Christersson
Helge Sigurd Haarstad
Liv Ariane Augestad
Cato Innerdal

Vararepresentant:

Foreligger ikke

Foreligger ikke

Foreligger ikke

Foreligger ikke

Oda Kristine Sandli
Dragan Zerajic
Arne Runde
Kirsti Ytrehus
Kirsten Toft

Sak 12/21
Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2020
4.01-SAK2020002458
Legeforeningens regnskap per november 2020 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per november 2020 tas til etterretning.
Sak 13/21

Valg Rådet for legeetikk 1.1.22-31.8.25 – valgkomite
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5.01-SAK2020007788
Rådet for legeetikk, dvs leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer velges
av Legeforeningens landsstyre. I henhold til reglementet i Rådet for legeetikk skal
sentralstyret oppnevne en valgkomite som fremmer forslag til sammensetning av
Rådet.
Vedtak
Sekretariatet forespør aktuelle kandidater til å sitte i valgkomiteen i tråd med
sentralstyrets diskusjon.
Sak 14/21

Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og
varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1. 2022 - 31.8. 2025 innhenting av forslag fra foreningsleddene
5.02-SAK2020007788
Funksjonsperioden for det landsstyrevalgte Rådet for legeetikk utløper 31.12. 2021.
Dette innebærer at det på landsstyremøtet i juni 2021, i henhold til § 3 og 4 i
reglementet for Rådet for legeetikk, skal velges leder, nestleder, tre medlemmer og
to varamedlemmer. Det fremgår av reglementet at en valgkomite oppnevnt av
sentralstyret skal fremlegge forslag til landsstyremøtet om sammensetning av Rådet.
Valgkomiteen i Legeforeningen har ikke i sitt reglement noen oppgaver i denne
forbindelse. Sekretariatet tilskriver foreningsleddene med anmodning om å fremme
forslag på kandidater.
Vedtak
Avdelinger og spesialforeninger tilskrives med anmodning om å fremme forslag på
kandidater til valgene til Rådet for legeetikk ved landsstyremøtet 2021. Det klarlegges
hvorvidt nåværende medlemmer av Rådet ønsker å være kandidat til vervene for en
ny periode. Fristen for å fremsette forslag settes til 1.3. 2021. Sentralstyret
oppnevner en valgkomite som fremlegger forslag til sammensetning av Rådet.
Sak 15/21
Landsstyresak - landsstyremøte 2021 - valg av dirigenter
5.03-SAK2021000664
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
Sekretariatet la frem forslag til valg av dirigenter på landsstyremøte 2021.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian
Fosså velges som dirigenter på landsstyremøte 2021 forutsatt at de takker ja.
Sak 16/21
Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023
5.04-SAK2021000620

Sekretariatet fremla forslag om å starte prosessen med å få frem kandidater
til å være medarrangør for landsstyremøtet i 2023.
Vedtak
Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2023
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hvor organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal medarrangør
for landsstyremøtet i 2023. Legeforeningens avdelinger tilskrives med
anmodning om å fremme forslag om lokal arrangør og stedsvalg. Sentralstyret
foreslår at møtet søkes avviklet i tidsrommet 6.-8. juni 2023.
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