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Vedtaksprotokoll fra Den norske legeforenings landsstyremøte 24.-26 mai 2016, Soria 

Moria Hotell, Oslo 

 

Saksnr 15/5896 

 

Godkjent av sentralstyret 14.6.2016 

 

Konstituering av landsstyremøtet 

 

President Marit Hermansen åpnet møtet. 

 

Etter opprop av generalsekretær Geir Riise ble det konstatert at landsstyret var 

beslutningsdyktig. 131 av 145 representanter var til stede ved konstitueringen, men flere kom 

til etter hvert. Det kom få permisjonssøknader. Landsstyret var beslutningsdyktig under hele 

møtet. 

 

 

Sak 1  Godkjenning av innkallingen 

15/5896 

Landsstyrets representanter ble innkalt ved epost av 17.2.2016. Invitasjon til landsstyremøtet 

for øvrige medlemmer er publisert på www.legeforeningen.no samt kunngjort i Tidsskriftet. 

Sentralstyret vedtok i møte den 18.4.2016 å innstille overfor landsstyret på at innkallingen 

godkjennes. 

Vedtak: 

Innkallingen til landsstyremøtet 24.-26. mai 2016 godkjennes. 

 

 

Sak 2  Valg av dirigenter 

15/5896 

 

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. 

 

Sentralstyret vedtok i møte den 13.10.2015 å innstille overfor landsstyret på at Anne Mathilde 

Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2016.  

 

Vedtak: 

Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved 

landsstyremøtet i 2016. 

 

Dirigentene tok deretter over møteledelsen. 

 

Sak 3  Forslag til forretningsorden 

15/5896 

I samsvar med lovenes § 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert 

landsstyremøte skal vedtas en egen forretningsorden. Forslaget for 2016 er uendret i forhold 

http://www.legeforeningen.no/
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til den forretningsorden som ble vedtatt og anvendt i 2015. Innstilling til forretningsorden ble 

vedtatt av sentralstyret 15.3.2016.  

 

Vedtak: 
Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2016 godkjennes. 

 

 

Forretningsorden for landsstyremøtet 2016 

1. Åpne møter  

Landsstyrets møter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan 

landsstyret bestemme at landsstyremøtet lukkes for media (lovene § 3-1-2, 4. ledd).  

2. Åpning  

Presidenten åpner møtet, vanligvis med en oversikt over Legeforeningens virksomhet (lovene 

§ 3-1-2, 6. ledd).  

3. Konstituering, godkjenning av innkalling  

Generalsekretæren foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart. 

Eventuelle endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles møteledelsen 

og/eller behandles etter reglene om permisjon i § 4.  

Presidenten avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å 

godkjenne denne.  

4. Permisjon  

Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.  

Sekretariatet kan innvilge søknader om fravær fra landsstyremøtet i forkant av møtet, forutsatt 

at det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det samme 

gjelder nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige 

samarbeidsaktører, dersom slike møter ikke kan utsettes.  

Ved fravær som kan forutses, må fravær under møtet eller ved tidligere møteavslutning søkes 

avhjulpet ved melding av tidsbegrenset forfall og innkalling av vararepresentanter i god tid før 

landsstyremøtet.  

Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt 

grunnlag i årsaker som ikke kunne forutses.  

Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til dirigentene og behandles av 

landsstyret dirigentene og generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger. Landsstyret 

skal informeres om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden. Permisjonssøknader som 

ikke faller inn under unntaket i 2. - 4. ledd, bør avslås.  

5. Dirigenter  
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Presidenten leder valg av dirigenter til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6. ledd, jf 7. ledd nr. 1 og 

§ 3-1-2, 1. ledd). Dirigentene overtar møteledelsen.  

6. Forretningsorden  

Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd) 

etter innstilling fra sentralstyret.  

7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt  

Landsstyrets representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende 

landsstyrerepresentanter har stemmeplikt ved voteringer.  

Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er representanter i landsstyret har tale- 

og forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget 

støttes av minst ett av landsstyrets representanter.  

Sentralstyret har ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner bakover i tid, 

herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 6, 2. setning).  

8. Tellekomité  

Landsstyret velger tellekomité etter innstilling fra sentralstyret for nødvendig opptelling av 

avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  

Tellekomiteen trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg 

gjennomføre.  

9. Sakliste  

Dirigenten avklarer om det er saker utover de saker sentralstyret har foreslått, som landsstyret 

ønsker å sette på sakslisten, og ber om godkjenning av denne. Landsstyret vedtar så 

saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene. 

10. Redaksjonskomité  

Landsstyret velger redaksjonskomité etter innstilling fra valgkomitéen (lovene § 3-1-2, 7. 

ledd, nr. 2). Komiteen består av leder og 2 medlemmer.  

Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret. 

Redaksjonskomitéen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli 

vedtatt i landsstyret. I dette arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag, samt innspill fra 

talerstolen.  

Landsstyret vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med; jf for øvrig 

Legeforeningens lover § 3-1-2, 7. ledd, nr 3:  

”Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets 

medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet, 

og/eller orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret.”  
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Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.  

Dersom redaksjonskomitéen foreslår vedtak som avviker fra sentralstyrets innstilling til 

vedtak i saken, skal sentralstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde 

innstillingen til vedtak.  

Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.  

11. Taletid  

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den 

enkelte kan fremføre til samme sak.  

12. Replikk  

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for 

replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til 

replikkordskifte.  

13. Forslag  

Forslag skal fremsettes fra talerstolen.  

Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet tidligst 

mulig i debatten  

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig på forslagsark til sekretariatet før forslaget fremlegges 

fra talerstolen, eller elektronisk dersom dette lar seg gjennomføre. Forslag til vedtak skal være 

undertegnet av forslagsstilleren og påført dennes registreringsnummer.  

Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.  

Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.  

14. Strek  

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.  

Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek er 

satt, med mindre et annet medlem av landsstyret krever votering over forslaget.  

Når strek er satt, refereres talelisten.  

Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek 

oppheves.  

15. Votering  

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en av landsstyrets 

representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen, og/eller 

orientering og anbefaling til vedtak av sentralstyret (lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 3).  
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Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp til 

votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.  

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede (lovene § 

3-1-2, 1. ledd, siste punktum).  

Representant i landsstyret må ikke ved løfte til avdeling eller ved pålegg fra noen av disse 

være bundet i sin stillingtagen til de saker som skal behandles (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 5.).  

Votering skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. 

Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om hemmelig votering.  

Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres 

over alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.  

16. Flertall  

Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke nødvendigvis 

50 % av stemmene) med unntak av:  

a) i saker angående lovendringsforslag hvor det kreves kvalifisert flertall med 2/3 av 

stemmene blant de stemmeberettigede (lovene § 5-1, 2. ledd)  

b) til valg av president og visepresident hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av 

stemmene) blant de stemmeberettigede (lovene § 3-2-1, 2. ledd).  

c) i saker angående eksklusjon (lovene § 2-6 fjerde ledd) hvor det kreves kvalifisert flertall 

med ¾ av stemmene blant de stemmeberettigete. 

17. Valg  

Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. 

Valg skjer ved hemmelig avstemning.  

Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg fremgår av lovene § 3-1-2, 7. ledd, nr 7:  

”Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger, skal det oppføres like 

mange navn som antallet plasser som skal besettes. Det skal bare oppføres navn som er 

foreslått av valgkomiteen eller av en landsstyrerepresentant under landsstyremøte, og som 

ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.  

 

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.” 

 

Sak 4  Valg av tellekomité 

15/5896 

I henhold til forretningsorden skal det velges tellekomité for bistand til dirigentene for å 

avklare avstemmingsresultater under landsstyremøtet. Sentralstyret vedtok i møte den 

15.3.2016 å innstille på valg av medlemmer til en tellekomité.  
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Vedtak: 

Som tellekomité ved landsstyremøte 2016 velges: 

 

Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder) 

Axel Andersen Restrup, ØKAD 

Tarald Henriksen, ØKAD 

Nina Evjen, FAG 

Kari Schrøder Hansen, FAG 

Lise Johannessen, SPOL 

Lene Brandt Knutsen, JA 

Hanne Gillebo-Blom, JA 

 

Generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov. 

 

Sak 5  Sakliste for landsstyremøtet 

15/5896 

Sentralstyret vedtok i møte den 18.4.2016 å innstille ovenfor landsstyret om godkjenning av 

sakliste for landsstyremøtet. 

 

Vedtak: 

Slik sakliste godkjennes:  

 

Sakliste for Landsstyremøtet 24.-26. mai 2016 

Konstituering av møtet      

Sak 1  Godkjenning av innkallingen      

Sak 2  Valg av dirigenter       

Sak 3  Godkjenning av forretningsorden     

Sak 4  Valg av tellekomité       

Sak 5  Godkjenning av saklisten 

Sak 6  Valg av redaksjonskomité     

  

Helsepolitikk 

Sak 7 Helsepolitisk debatt: 15 måneder til Stortingsvalgkampen – 

hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i 

helsepolitikken? 

Utfordrer:  

Marit Hermansen, president 

 

Innledere:  

Bent Høie (H), helseminister 

Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Stortingets helse- og 

omsorgskomité 

Torgeir Micaelsen (Ap), andre nestleder i Stortingets helse- og 

omsorgskomité og helsepolitisk talsmann Arbeiderpartiet 
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 Legeforeningens organisasjon 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet 

for perioden 1.1.2015 – 31.12.2015  

Sak 9  Aktuelle tema 

9.1 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige 

alternativer 

9.2 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

9.3 Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene 

Sak 10  Juridisk bistand til leger  

Sak 11 Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - Forslag om 

endringer av lovenes § 4-2 mfl.   

Sak 12  Legeforeningens lover § 3-8 regionutvalg 

 

Utdanningssaker 

Sak 13  Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning- Rapport  

Sak 14 Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering – 

Rapport 

Sak 15  Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin

     

Regnskap og budsjett 

Sak 16  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2015  

Sak 17  Regnskaper for 2015 til landsstyrets orientering  

Sak 18 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2015  

Sak 19  Budsjett for Den norske legeforening 2017  

Forslag 1 Kristin Hovland, Oslo legeforening 

Ny Sak 20  Resolusjon 

Den norske legeforening ser det som svært viktig å ivareta respekt, 

medmenneskelighet og vennskapelighet for å bevare og gjenvinne god psykisk 

og somatisk helse.  

Respekt for alle mennesker uansett etnisitet, kulturell bakgrunn, kjønn eller 

legning er en forutsetning for å ivareta god helse både for det enkelte individ, i 

de nære forhold i familien men også i det globale sosiale verdens-samfunnet vi 

er en del av.  

Den norske legeforening opplever det som svært urovekkende når 

menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen blir satt under 

utilbørlig press, slik vi har sett i forbindelse med den humanitære katastrofen 

siste året.  

Holdninger som kommuniserer medmenneskelighet er grunnleggende for 

ivaretagelse av trygghet og helse, både nasjonalt og internasjonalt.  
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Etter samråd med sentralstyret fremmet dirigentene forslag om 

saksrekkefølge: 

 

Tirsdag 24. mai 2016 

1330-1530 Konstituering av landsstyremøtet 

Sak 1  Godkjenning av innkallingen  

Sak 2  Valg av dirigenter    

Sak 3  Godkjenning av forretningsorden  

Sak 4  Valg av tellekomité     

Sak 5  Godkjenning av saklisten  

Sak 6  Valg av redaksjonskomité 

Sak 8  Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings 

virksomhet 

1500  Sak 16  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 

2015 (låst tidspkt) 

1530-1600  Kaffe  

1600-1630 Sak 17  Regnskaper for 2015 til landsstyrets orientering  

Sak 18 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2015  

1630-1720 Sak 9.3 Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene 

1720-1735 Kulturelt innslag 

   Møteslutt 

 

Onsdag 25. mai 2016 

0845  Kulturelt innslag 

0900-1100 Sak 9.1 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige 

alternativer 

1100-1130 Kaffe 

1130-1230 Sak 13  Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning- 

Rapport  

1230-1330 Lunsj 

1330-1530 MedHum 

Sak 14 Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering - 

Rapport 

1530-1600 Kaffe 

1600-1730 Sak 9.2 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

  Sak 10  Juridisk bistand til leger 

1730  Møteslutt 

 

Torsdag 26. mai 2016 

0845  Kulturelt innslag 

0900-1100 Sak 7  Helsepolitisk debatt: 15 måneder til Stortingsvalgkampen 

– hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i helsepolitikken? 
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1100-1130 Kaffe 

1130-1230 Sak 11  Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - 

Forslag om endringer av lovenes § 4-2 mfl.   

1230-1330 Lunsj 

1330-1445 Tidsskriftet presenterer legejobber.no 

  Sak 12  Legeforeningens lover § 3-8 regionutvalg 

Sak 15  Forslag om opprettelse av kompetanseområde i 

smertemedisin 

1445-1500 Kaffe 

1500-1600 Sak 19  Budsjett for Den norske legeforening 2017  

  Møre og Romsdal legeforening inviterer til landsstyremøte 2017 

1600  Møteslutt 

 Dirigentene fikk fullmakt til å plassere sak 20 i kjøreplanen. 

 

Sak 6  Valg av redaksjonskomité 

15/5896 

Valgkomiteen hadde i samsvar med vedtatt forretningsorden pkt 10 forberedt valg av leder og 

to medlemmer til redaksjonskomiteen. 

 

Leder av valgkomiteen, Ivar Halvorsen, innledet og la frem følgende forslag: 

Petter Brelin, leder, Jan-Henrik Opsahl, medlem og Anne Karin Rime, medlem 

 

Vedtak: 

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 

Petter Brelin, leder 

Jan-Henrik Opsahl, medlem  

Anne Karin Rime, medlem. 

Valgt ved akklamasjon. 

 

Sak 7 15 måneder til Stortingsvalgkampen – hvor går de politiske og ideologiske 

skillelinjene i helsepolitikken? 

Innleder: Marit Hermansen, president.  

Bent Høie (H), Helseminister 

Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.  

Torgeir Micaelsen (Ap), andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité og 

helsepolitisk talsmann Arbeiderpartiet. 

 

Debatt. Spørsmål og dialog. 

 

 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 

11.1. 2015-31.12. 2015 

Innleder: Anja Vog Heen, sentralstyret 

Sentralstyrets årsmelding for 2015 ble i sentralstyremøte 18.4. 2016 godkjent for fremleggelse 

for landsstyret med forslag om godkjenning. 
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Vedtak: 

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2015 til 31.12. 2015 godkjennes. 

 

Forslag 1 v/ Clara Bratholm, Yngre legers forening 

Resolusjonsforslag 

Gravide leger må gis rett til vaktfritak i siste trimester. 

  

Vaktgående leger har stort ansvar og står ofte alene. I mange spesialiteter er 

arbeidsbelastningen høy på vakt, og vaktarbeidet er ofte ikke kompatibelt med å være 

gravid på slutten av svangerskapet. 

  

Det har vært en langvarig praksis i sykehus for automatisk vaktfritak for gravide leger 

i siste trimester. Det er nå initiert endringer som fører til at mange gravide ikke lenger 

tilbys dette. Flere gravide vegrer seg også for å be om vaktfritak av frykt for eget 

arbeidsforhold. Samtidig registrerer vi et press mot rettighetene om å beholde full lønn 

og tellende tid for spesialisering. En slik dreining vil svekke likestilling mellom 

kjønnene og kan også medføre at flere leger blir sykemeldt i siste del av 

svangerskapet. 

  

Gravide leger i siste trimester må sikres retten til automatisk vaktfritak der den gravide 

har behov for det, og samtidig beholde gjeldende lønnsvilkår og utdanningsrettigheter. 

  

 Forslag oversendt redaksjonskomiteen. 

Forslag 2.  

Redaksjonskomiteens forslag 

Vaktgående leger i spesialisthelsetjenesten har stort ansvar og arbeider ofte alene. 

Arbeidsbelastningen er ofte høy på vakt, og dette er lite forenlig med å være gravid på 

slutten av svangerskapet. 

  

Det har vært en langvarig praksis i sykehus for automatisk vaktfritak for gravide leger 

i siste trimester. Mange gravide tilbys ikke lenger dette. Samtidig vegrer flere gravide 

seg for å be om vaktfritak av frykt for eget arbeidsforhold. Utviklingen får 

konsekvenser for rettighetene til å beholde full lønn og tellende tid for spesialisering. 

Dette svekker likestilling mellom kjønnene og kan medføre at flere leger blir 

sykemeldt i siste del av svangerskapet. 

  

Legeforeningen vil arbeide for at gravide leger sikres automatisk vaktfritak i siste 

trimester, og at de ikke mister rettigheter som følge av graviditeten.  

 

Forslag 3.  

Tilde Broch Østborg med støtte fra Cecilie Aas, Ylf 

"..uten å miste rettigheter eller lønnselementer som følge av graviditeten" 

Prøvevotering - 95 stemmer for, 43 mot.  

Forslaget tatt inn.  

 

Forslag 4 

Kirsten Rokstad, Af 

Legeforeningen vil arbeide for at leger også innenfor sykehus får vaktfritak slik 

fastleger utenfor sykehus har hatt i vakt lenge. 
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Forslag trukket 

 

Forslag 5 

Revidert forslag 2 etter kommentarer fra landsstyret 

 

Gravide leger må gis rett til vaktfritak i siste trimester  

Vaktgående leger i spesialisthelsetjenesten har stort ansvar og arbeider ofte alene. 

Arbeidsbelastningen er ofte høy på vakt, og dette er lite forenlig med å være i 

vaktarbeid på slutten av svangerskapet. 

 

Det har vært en langvarig praksis i sykehus for automatisk vaktfritak for gravide leger 

i siste trimester. Mange gravide tilbys ikke lenger dette. Samtidig vegrer flere gravide 

seg for å be om vaktfritak av frykt for eget arbeidsforhold. Utviklingen får 

konsekvenser for rettighetene til å beholde full lønn og tellende tid for spesialisering. 

Dette svekker likestillingen og kan medføre at flere leger blir sykemeldt i siste del av 

svangerskapet. 

 

Legeforeningen vil arbeide for at gravide leger sikres automatisk vaktfritak i siste 

trimester, og uten å miste rettigheter eller lønnselementer som følge av graviditeten.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Sak 9 Aktuelle temaer 

 

9.1 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige alternativer 

Innledere: Jon Helle, sentralstyret og Christer Mjåset, sentralstyret. Jon Magnussen, 

helseøkonom og professor ved NTNU. 

 

Landsstyret ble invitert til å gi innspill til arbeidet med å bidra til en bedre fremtidig styring, 

organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten. 

Debatt. 

 

Forslag 1.  

Sentralstyrets forslag til resolusjon  

 

Gode pasientforløp krever stedlig ledelse  

Stedlig ledelse er avgjørende for å nå målsettinger om god og sikker 

pasientbehandling, effektiv ressursutnyttelse og god samhandling med kommune og 

lokalsamfunn. En leder må være til stede og kjenne sine ansatte for å kunne utvikle et 

godt fag- og arbeidsmiljø. Sykehus, avdelinger og andre driftsenheter uten stedlig 

ledelse fungerer dårlig.  

Stedlig ledelse innebærer at det er en leder med ansvar og reell beslutningsmyndighet 

der pasientforløpene foregår. Det har vært en rekke negative konsekvenser av å fjerne 

stedlig ledelse, når funksjoner slås sammen og enheter er delt på flere geografiske 

steder.   
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Legeforeningen vil sende et tydelig signal: Stortingets vedtak om stedlig ledelse må 

følges opp i praksis!  

Forslag oversendt redaksjonskomiteen. 

Forslag 2.  

Jon Haffner, støttet av Tone Sparr, Eldre legers forening 

Sentral styring bør begrenses til det som er nødvendig for samordning. 

Trukket. 

 

Forslag 3 

Forslag fra Arild Tandberg, PSL  

I teksten endres "stedlig" til "lokal helsefaglig ledelse". 

Trukket. 

 

Forslag 4 

Forslag fra Hanne Thurmer, Norsk indremedisinsk forening 

Lokal ledelse må ha tilstrekkelige fullmakter til å fatte lokale beslutninger på tvers av 

klinikker og fagområder. En stedlig leder med tilstrekkelige fullmakter må lede og 

koordinere mange funksjoner på hvert sykehus. Et sykehus er en enhet og en bygning, 

men også et faglig felleskap. Flest mulig beslutninger må kunne løses lokalt, det 

krever stedlig ledelse. 

Forslag oversendt redaksjonskomiteen. 

Forslag 5  

Redaksjonskomiteens reviderte forslag  

Gode pasientforløp krever stedlig ledelse  

Stedlig ledelse innebærer at det er en leder med ansvar og reell beslutningsmyndighet 

for pasientbehandlingen. Stedlig ledelse er vesentlig for å nå målsettinger om god og 

sikker pasientbehandling, effektiv ressursutnyttelse og god samhandling med 

kommunehelsetjenesten. En leder må være til stede og kjenne sine ansatte for å kunne 

utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø. 

Fravær av stedlig ledelse medfører en rekke negative konsekvenser. Sykehus, 

avdelinger og andre driftsenheter uten stedlig ledelse fungerer ofte dårlig.   

Legeforeningen vil sende et tydelig signal: Stortingets vedtak om stedlig ledelse må 

følges opp i praksis! 

 

Forslag 6 

Forslag fra sentralstyret i samråd med redaksjonskomiteen 

Gode pasientforløp krever stedlig ledelse  

Stedlig ledelse innebærer at det er en leder med reell beslutningsmyndighet og ansvar 

for pasientbehandling, økonomi og personell.  Sykehus, klinikker, avdelinger og andre 

driftsenheter må ha stedlig ledelse for å fungere godt. Stedlig ledelse er vesentlig for å 
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nå målsettinger om god og sikker pasientbehandling, effektiv ressursutnyttelse og god 

samhandling med kommunehelsetjenesten. En leder må være til stede og kjenne sine 

ansatte for å kunne utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø.  

Fravær av stedlig ledelse medfører en rekke negative konsekvenser. 

Legeforeningen vil sende et tydelig signal: Stortingets vedtak om stedlig ledelse må 

følges opp i praksis! 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9.2 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

16/157 

Innleder: Kari Sollien, sentralstyret og leder av arbeidsgruppen 

Atle Moen, spesialist i barnesykdommer og medforfatter av Barnhelseatlaset for Norge 

 

Arbeidsgruppen har levert rapportutkastet "For mye, for lite eller akkurat passe?".  

Landsstyret ble invitert til debatt. 

 

Forslag 1 

Forslag fra Kirsten Skinlo Rokstad, Allmennlegeforeningen 

Til punkt 7.1 Legeforeningen en aktiv aktør 

Legeforeningen må arbeide aktivt inn mot Legemiddelindustrien og media for å hindre 

at sykdomspanoramaet blir kunstig dreid. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret. 

 

Forslag 2 

Forslag fra Tom Ole Øren, Vestfold legeforening 

Til punkt7.1 Legeforeningen er en aktiv aktør 

Legeforeningen må arbeide inn mot tilsynsmyndigheten for å sikre våre kolleger bedre 

støtte og mer likeverdig fylkesvis behandling når vi blir klaget inn. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret 

 

Forslag 3 

Forslag fra Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen 

Til punkt 7.2 Inngå som en del av kvalitetsarbeid 

Legeforeningen bør være en driver for økt forskning innenfor variasjon i forbruket av 

helsetjenester der dette kombineres med resultatet av pasientbehandling. 

Legeforeningen må arbeide for at dette temaet blir en integrert del av både grunn og 

videreutdannelsen. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret 
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Forslag 4 

Forslag fra Hanne Frøyshov, Norsk overlegeforening 

Til rapportens kapittel 7 "anbefalinger" 

Legeforeningen skal arbeide for en bredere politisk og faglig tilnærming til 

dimensjonering av tilbud og ressursbehov for å kunne tilby gode helsetjenester til alle 

som trenger det. 

 

Forslaget oversendes sentralstyret. 

 

Sak 9.3 Styrket medisinskfaglig ledelse i kommunene 

15/1139 

Innleder: Ole Johan Bakke, sentralstyret og leder av arbeidsgruppen "lederutdanning for 

primærleger" 

Debatt.  

Forslag 1  

Sentralstyret v/ Ole Johan Bakke   

Resolusjon: Sats på medisinskfaglig ledelse i kommunene 
  

I primærhelsetjenesten opplever mange pasienter at tjenestetilbudet er oppstykket og 

ikke godt nok samordnet. Kommunehelsetjenesten består av en rekke deltjenester som 

psykologer, fysioterapeuter, fastleger, hjemmesykepleier, m.v. Det er ikke tilstrekkelig 

at hver av disse leverer gode tjenester hver for seg, det er behov for bedre samarbeid 

for å sikre de sykeste pasientene en helhetlig oppfølging. Dette krever en satsing på 

kvalitet, kapasitet, brukermedvirkning og samhandling. Derfor er det nødvendig med 

ledere som har inngående kunnskap og medisinskfaglig kompetanse for å sikre gode 

og koordinerte pasientforløp. Slik kan både fastlegekontorene og øvrig kommunal 

helsetjeneste utvikles og ledes i tråd med nye myndighetskrav. 

For å videreutvikle den samlede kommunehelsetjenesten best mulig trengs det bedre 

medisinskfaglig ledelse i kommunene. 

For å videreutvikle fastlegekontorene med mer tverrfaglige tjenester, må det satses på 

ledelse av fastlegekontorene. 

Flere leger bør påtas seg lederoppgaver, leger i kommmunehelsetjenesten må 

stimuleres til å ta formell lederutdanning. 

Fastlegekontorene må involveres i tjenesteutviklingen i kommunene. 

Forslag oversendt redaksjonskomiteen. 

Forslag 2 

Forslag fra Inger Stenseng, Norsk medisinstudentforening 

Norsk medisinstudentforening støtter rapporten om styrket medisinsk ledelse i 

kommunene. Vi savner derimot noen ord om at medisinsk ledelse også inkluderer 
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undervisningsansvar for de som har praksis i primærhelsetjenesten; både for utdannede 

leger og medisinstudenter.  

Vi tror at flere legeledere vil føre til bedre medisinskfaglig praksis i kommunene. 

Særlig vil gode legeledere bidra til et kompetanseløft for å sikre tilstrekkelig 

veilederkompetanse.  

God praksis i kommunene i løpet av grunnutdanningen og turnus vil være viktig for å 

rekruttere fremtidig legekraft i distriktene. God praksis krever god ledelse.  

Vi ønsker at rapporten viser frem hvordan styrket legeledelse i kommunene kan 

realisere kommunene som viktige læringsarenaer. Helt tilslutt: Ledelse må inn i 

grunnutdanningen. Det er ikke et etterkurs. 

Forslag 3 

Marit Kamøy, Oslo legeforening 

Tillegg etter første strekpunkt 

Dette gjøres best ved at kommune/bydelsoverlegene….. 

Forslaget falt etter prøvevotering. Forslaget trukket. 

Forslag 4  

Jan Robert Johannessen, Rogaland legeforening 

Primærhelsetjenesten oppleves oppstykket. Tjenestetilbudet er fragmentert både i 

organisering og tjenestetilbud med en rekke deltjenester som psykologer, 

fysioterapeut, fastleger, hjemmesykepleie mv. Det er behov for bedre samarbeid og 

dette krever satsing både på kvalitet, brukermedvirkning, samhandling og kapasitet. Vi 

trenger derfor en sterk faglig forankret ledelse for å sikre gode koordinerte 

pasientforløp i tråd med retningslinjer og myndighetskrav. 

Ledere med inngående kunnskap og medisinskfaglig kompetanse er grunnleggende for 

å:  

 Videreutvikle den samlede kommunehelsetjenesten. 

 Videreutvikle fastlegekontorene mot tverrfaglige senter 

Flere leger bør påta seg lederoppgaver. Leger i kommunehelsetjenesten må stimuleres 

til å ta formell lederutdanning og fastlegekontor må involveres i tjenesteutviklingen i 

kommunene. 

Forslaget falt etter prøvevotering. Forslaget trukket. 

Forslag 5 

Redaksjonskomiteens forslag 

 

Resolusjon: Sats på medisinskfaglig ledelse i kommunene 
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I primærhelsetjenesten opplever mange pasienter at tjenestetilbudet er oppstykket og 

ikke godt nok samordnet. Kommunehelsetjenesten består av en rekke forskjellige 

tjenestetilbud. Det er behov for bedre samarbeid mellom disse for å gi pasientene en 

helhetlig oppfølging.   

For å sikre gode og koordinerte tjenester og pasientforløp, særlig for de sykeste 

pasientene med sammensatte behov, er det nødvendig med ledere som har inngående 

kunnskap og medisinskfaglig kompetanse. Fastlegekontorene og øvrig kommunal 

helsetjeneste må utvikles og ledes i tråd befolkningens behov. Medisinsk ledelse skal 

også ivareta veilednings- og undervisningsansvar for studenter og annet 

helsepersonell.   

 For å videreutvikle den samlede kommunehelsetjenesten best mulig, trengs det 

bedre medisinskfaglig ledelse i kommunene   

 Flere leger bør stimuleres til å påta seg lederoppgaver, og det må tilrettelegges for 

at leger i kommmunehelsetjenesten tar formell lederutdanning   

 Det må satses på ledelse på fastlegekontor for å videreutvikle mer tverrfaglige 

tjenester  

 Fastlegekontorene må involveres i tjenesteutviklingen i kommunene  

Enstemmig vedtatt 

Sak 10: Juridisk bistand til leger 

15/4543 

Innleder: Christian Grimsgaard, sentralstyret.  

Sentralstyremøte behandlet saken i møte 18.2.2016. 

Sentralstyrets innstilling til vedtak:  

Landsstyret tar rapport for Juridisk bistandsprosjekt III til etterretning, og ber 

sentralstyret følge opp saken videre basert på landsstyrets diskusjoner. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 11 – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – Forslag om endringer av 

lovenes § 4-2 mfl.   

15/1754 

Innleder: Cecilie Risøe, leder av arbeidsgruppen,  

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016.  

 

Sentralstyrets innstilling til vedtak: 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i 

Legeforeningens lover § 4-2 m.fl. vedtas."   

Del A. Lovendringer 

 

A.1 
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Landsstyrets oppgaver – nytt pkt. 2 om Tidsskriftet. Pkt. 2-12 blir nytt pkt.3-12. 

§ 3-1-3 Landsstyrets oppgaver 

(1) På landsstyremøtene behandles: 

1. Sentralstyrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår. 

2. Sjefredaktørens melding om Tidsskriftets virksomhet. 

2 3. Sentralstyrets forslag til 

a) rullerende prinsipprogram 

b) arbeidsprogram for de kommende 2 år. 

3 4. Regnskaper under landsstyrets godkjenningsmyndighet. 

4 5. Budsjett for kommende år, herunder  

a) kontingentsatser og fordeling av kontingent jf § 4-3 

b) honorarer og godtgjørelser til sentralstyret 

c) satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d) sentralstyrets økonomiske fullmakter. 

5 6. Fastsettelse av sted for senere landsstyremøter. 

6 7. Saker som etter lovene og andre regler skal behandles av landsstyret.  

7 8. Valg av president, visepresident, øvrige sentralstyremedlemmer og 

varamedlemmer. Når flere kandidater er foreslått, gjennomføres skriftlig 

avstemning. 

8 9. Valg av valgkomité. 

9 10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette. 

10 11. Valg av desisorutvalg. 

11 12. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal velges av 

landsstyret, herunder medlemmer til styret for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger (SOP). 

 

(2) Punktene 2 3, 7, 8, 9 og 10 11 i 1. ledd behandles av landsstyret i år som slutter på 

ulike tall. 

§§ 4-3 til 4-5 blir ny §§ 4-2 til 4-4. 
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A.2  

 Bestemmelsen i § 4-5 (2) - (ny § 4-4 (2)) endres slik (endringer med overstrykning): 

(2) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og 

godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i 

sentralstyrets budsjettforslag., samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets 

redaktør. 

A.3 

Bestemmelsen i lovenes § 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening erstattes av et 

nytt kapittel 5: 

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening 

 

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold 

(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad 

og medisinskvitenskapelig tidsskrift. Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.  

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det 

formelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger 

generalsekretæren, jf. § 4-1. Unntak herfra følger av § 5-3. 

§5-2 Tidsskriftets formål  

Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formål fastsatt i § 1-2. Dette 

innebærer blant annet: 

- Å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold 

og fornyelse av legen som allmenn kliniker  

- Å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling 

- Å bidra til holdningsdanning hos legene 

- Å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon 

- Å fremme den helsepolitiske debatt 

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør 

(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang 

tilligger sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet. 

(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til 

redaktørplakaten, Vancouvererklæringen og Vær varsom-plakaten. 

(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, 

herunder ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk 

innenfor fastsatt budsjett, og i henhold til retningslinjer fastsatt for 

sekretariatet. 
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(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative 

forhold. 

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold. 

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder 

Tidsskriftet.  

§5-4 Redaksjonskomiteen  

(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved 

sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og 

kjønnsmessig balanse. 

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og 

driftsmessige forhold.  

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør 

oppnevnes i hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens 

medlemmer kan oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av 

redaksjonskomiteen i perioden, oppnevnes et nytt for gjenværende del av perioden.  

§5-5 Tidsskriftrådet  

(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret. 

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver: 

a. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør. 

b. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte 

kriterier. Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør. 

c. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling 

til sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør. 

§5-6 Instruks 

Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og 

Legeforeningen som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor. 

Som følge av endringer blir kapittel 5 i Legeforeningens lover nytt kapittel 6. 

 

A.4 

Bestemmelsen i § 4-5 (2) - (ny § 4-4 (2)) endres slik (endringer med overstrykning): 

(3) Desisorutvalget skal utføre desisjon, foreslå for landsstyret honorar og 

godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets medlemmer og som inntas i 

sentralstyrets budsjettforslag., samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for 

Tidsskriftets redaktør.  

Enstemmig vedtatt   
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Del B:  

Instruks for Tidsskrift for Den norske legeforening i medhold av ny § 5-6 

 

§ 1 Forholdet mellom eier/utgiver og redaktør 

§ 1-1 Ansvarlig utgiver av Tidsskriftet 

Legeforeningen ved generalsekretær er ansvarlig utgiver av Tidsskriftet. 

§ 1-2 Sjefredaktørens ansvar for redaksjonelle forhold 

Sjefredaktøren skal ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen. Sjefredaktøren treffer 

endelig avgjørelse om Tidsskriftets innhold.  

Sjefredaktøren har ansvaret for innholdet i Tidsskriftet og for overholdelse av gjeldende 

lovgivning. 

§ 1-3 Arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren 

Sentralstyret har arbeidsgiveransvaret for sjefredaktøren.  

§ 1-4 Arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte i redaksjonen 

Sjefredaktøren har arbeidsgiveransvaret for de øvrige ansatte i Tidsskriftet.  

Sjefredaktøren avgjør ansettelser og oppsigelser og styrer ressursbruk i henhold til 

Legeforeningens retningslinjer og de økonomiske budsjettrammer landsstyret har stilt til 

rådighet. 

§ 2 Rapporteringslinjer 

§ 2-1 Administrative og økonomiske forhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren i administrative og økonomiske 

forhold.  

Sentralstyret kan gi retningslinjer om forholdet mellom generalsekretærens og 

sjefredaktørens økonomiske disposisjonsrett for å sikre ivaretakelse av den 

redaksjonelle friheten. 

§ 2-2 Rapporteringslinjer i arbeidsmiljøforhold 

Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretæren vedrørende arbeidsmiljølovens krav 

til forsvarlig arbeidsmiljø. 

De ansatte i Tidsskriftet omfattes av arbeidsmiljøundersøkelser som gjennomføres i 

Legeforeningen.  
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Dersom det er forhold ved arbeidsmiljøet som de ansatte ønsker å ta opp, skal disse 

først tas opp med sjefredaktøren, eventuelt via de ansattes representanter eller 

verneombud. Dersom kritikkverdige forhold ikke utbedres, kan forholdene tas opp 

med generalsekretæren. Generalsekretæren kan iverksette nødvendige tiltak for å 

bringe arbeidsmiljøet i samsvar med lovens krav, herunder eventuelt å bringe saken 

inn for tidsskriftrådet til mekling. 

§ 3 Redaksjonskomiteen 

Sjefredaktøren velger medlemmene av redaksjonskomiteen og utpeker leder. 

Redaksjonskomiteens rolle som strategisk og driftsmessig rådgiver for sjefredaktøren 

innebærer også vurderingen av Tidsskriftets retning og profil i lys av Tidsskriftets 

formål. 

Redaksjonskomiteen kan ikke overprøve sjefredaktøren i redaksjonelle forhold.  

Redaksjonskomiteen skal bidra til å fremme kommunikasjon mellom brukerne av 

Tidsskriftet og sjefredaktør/redaksjon. Tilsvarende gjelder forholdet mellom 

fagmiljøene og sjefredaktør/redaksjon. 

§ 4 Tidsskriftrådet 

§ 4-1 Tidsskriftrådets sammensetning 

Tidsskriftrådet består av inntil fem medlemmer: 

 FaMes leder 

 Desisorutvalgets leder 

 Redaksjonskomiteens leder 

 Redaktørforeningen inviteres til å oppnevne en representant 

 Fagpressen inviteres til å oppnevne en representant  

FaMes leder er leder av tidsskriftrådet. 

 

§ 4-2 Ansettelse av sjefredaktør 

Sentralstyret ansetter sjefredaktøren.  

Før sentralstyret treffer sin beslutning om ansettelse skal tidsskriftrådet avgi innstilling til 

sentralstyret, hvor følgende forhold bør iakttas:  

 medisinskfaglig bakgrunn og forskningserfaring/doktorgrad 

 god kjennskap til medisinsk-vitenskapelig publisering 

 gode lederegenskaper og gjennomføringskraft, herunder et strategisk blikk på 

utvikling av nye løsninger og videreutvikling av Tidsskriftet  
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Ved ansettelse av sjefredaktør skal en representant valgt av og blant de ansatte i Tidsskriftet 

gis observatørstatus. 

Tidsskriftrådet kan benytte eksternt rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelsesprosessen. 

§ 4-3 Årlig evaluering av sjefredaktør 

Tidsskriftrådet skal årlig evaluere sjefredaktør. Evalueringen skal basere seg på kriterier 

fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet.  

Som ledd i evalueringen kan tidsskriftrådet få tilsendt arbeidsmiljøundersøkelser for 

Tidsskriftet.  Verneombud og personalforeningen kan kontakte tidsskriftrådet. 

Tidsskriftrådets evaluering skal være skriftlig. Sjefredaktøren skal få innsyn i evalueringen og 

gis anledning til å komme med kommentarer før endelig evaluering oversendes sentralstyret. 

Sjefredaktøren skal motta et eksemplar av den endelige evalueringen. 

§ 4-4 Konfliktløsning 

Tidsskriftrådet skal fungere som mekler ved eventuell konflikt mellom sjefredaktør og 

eier/utgiver. Alle parter har anledning til å bringe konflikter inn for tidsskriftrådet.  

§ 4-5 Oppsigelse av sjefredaktør 

Sentralstyret fatter beslutning som gjelder eventuell oppsigelse av sjefredaktør. Beslutning om 

oppsigelse krever 2/3 flertall. Før sentralstyret treffer eventuell beslutning om oppsigelse, skal 

tidsskriftrådet ha meklet i henhold til § 4-4 og ha avgitt begrunnet innstilling til sentralstyret i 

saken. 

Sjefredaktøren skal ha anledning til å uttale seg både overfor tidsskriftrådet og sentralstyret 

før sentralstyret treffer beslutning.  

§ 5 Endringer 

Instruksen kan endres av landsstyret. 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 1 

Forslag fra Torstein Schrøder-Aasen, Yngre legers forening 

Som en del av fremlegging av Legeforeningens regnskap til landsstyremøtet skal det 

fremgå en oversikt av Tidsskriftets samlede driftsøkonomi og tilskudd fra foreningen, 

inkludert sekretariats- og støttefunksjoner.  

Forslaget oversendes sentralstyret.  

Forslag 2 

Forslag fra Tone Sparr, Eldre legers forening 
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§ 4-3 Årlig e Evaluering av sjefredaktør 

Tidsskriftrådet skal årlig evaluere sjefredaktør. Evalueringen skal basere seg på kriterier 

fastsatt i avtale mellom sentralstyret og sjefredaktør etter innstilling fra tidsskriftrådet.  

Forslaget trukket. 

 

Sak 12 Legeforeningens lover § 3-8 regionutvalg 

16/457 

Innleder: Kjartan Olafsson, sentralstyret 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016.  

Sentralstyrets innstilling til vedtak:  

Forslagene til endringer i Legeforeningens lover § 3-8 vedtas. 

Legeforeningens lover § 3-8 (2) endres til (endringer er markert med fet skrift): 

§ 3-8 Regionutvalg 

(2) Regionutvalg skal bestå av lederen for hver av lokalforeningene i regionen. 

Regionutvalget skal dessuten bestå av foretakstillitsvalgt fra enten underordnede 

eller overordnede leger ved alle helseforetak i regionen. FTV i de enkelte 

helseforetakene avgjør selv sin representant til regionutvalget. Regionutvalget 

består dessuten av én lokal representant for alle yrkesforeninger som ikke allerede er 

representert gjennom lokalforeningslederne eller foretakstillitsvalgte. En representant 

skal dessuten oppnevnes av Norsk medisinstudentforenings avsnittsutvalg ved 

nærmeste medisinske fakultet. 

Sentralstyret trakk sitt forslag til vedtak. 

Forslag 1 

Forslag fra Kirsten Toft, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid. 

Landsstyret ber sentralstyret sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å evaluere og 

eventuelt foreslå endringer i dagens ordning med Regionutvalg. Det legges særlig vekt 

på utvalgenes oppgaveportefølje, sammensetning og økonomi. Gruppens anbefaling 

legges fram som sak for landsstyret i 2017.  

Vedtatt med 128 for, 4 mot.  

Forslag 2 

Forslag fra Kristin Kornelia Utne 

"Landsstyret ber om at ordningen med regionutvalg evalueres og at evalueringen 

legges fram for landsstyremøtet 2017." 

Forslaget trukket 

 

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning – Rapport 
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14/5023 

Innleder: Kristin Bjørnland, leder av arbeidsgruppen. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016.  

Sentralstyret anbefaler landsstyret å fatte slikt vedtak:  

 

Landsstyret gir sin tilslutning til foreslått overordnet regelverk for obligatorisk 

etterutdanning slik det er beskrevet i rapporten. 

 

Sentralstyret gis i oppdrag å avklare avtalemessige og økonomiske forutsetninger for 

innføring av obligatorisk etterutdanning. 

 

Sentralstyret gis i oppdrag å avklare med myndighetene forutsetninger for innføring av 

obligatorisk etterutdanning. 

 

Arbeidet for etterutdanning av leger med spesialistgodkjenning videreutvikles ved at 

de medisinske fagmiljøene for hver spesialitet utformer forslag til innhold. 

 

Legeforeningen utdeler årlig  pris til den avdelingen i landet og den avtalespesialisten i 

landet som best tilrettelegger for etterutdanning.  

 

Forslag 1. Meera Grepp, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

Endring av siste avsnitt i vedtaket 

Legeforeningen utdeler årlig prise til den avdelingen, avtalespesialist eller kommune i 

landet som best tilrettelegger for etterutdanning.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 14 Grunnutdanning av leger - utvikling og harmonisering. Rapport 

14/1015 

Innleder; Marit Halonen Christiansen, leder av arbeidsgruppen 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016.   

 

Sentralstyret anbefaler landsstyret å gjøre slikt vedtak:  

Rapport om grunnutdanning med de endringer landsstyret har gitt legges til grunn for 

Legeforeningens videre arbeid med grunnutdanningen. Sentralstyret gis i oppdrag å 

innarbeide innspill fra landsstyret og sluttføre rapport om grunnutdanningen.  

Legeforeningen vil arbeide for økt bruk av allmennmedisinske praksiser i 

undervisningen av medisinstudenter, Sentralstyret ser også positivt på økt bruk av 

sykehjem i undervisningen av medisinstudenter, gitt tilstrekkelig 

undervisningskompetanse. Bruk av poliklinikker, dagbehandlingsenheter og utvidet 

bruk av flere sykehusavdelinger, som for eksempel onkologiske avdelinger, må økes 
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for å øke kunnskap og utvide studentenes kontakt med pasienter og samtidig øke 

undervisningskapasiteten. Utvidelsene forutsetter at veiledning og supervisjon blir 

ivaretatt. 

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet om å samarbeide med universitetene i å 

utvide antall studieplasser ved eksisterende studiesteder i medisin og samtidig vurdere 

utvidelse til flere studiesteder.  

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet og universitetene å legge til rette for og 

stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen uten å bruke 

kjønnskvotering.  

Legeforeningen vil arbeide for at undervisningens status i medisinstudiet heves. 

Det må arbeides for at leger som har undervisningsstillinger meritteres og avlønnes på 

lik linje med kliniske stillinger og forskningsstillinger. Foreningen utdeler årlig pris 

for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning.   

Forslag 1 

Forslag fra Inger Stenseng, Norsk medisinstudentforening 

Forslag til resolusjon 

 

Resolusjon om grunnutdanningen fra Norsk medisinstudentforening 
  

Legeforeningen mener at Norge skal ha kapasitet til å utdanne egne leger etter 

forventet legebehov. Antall medisinstudenter må ses i sammenheng med antall 

turnusplasser og utdanningskapasitet. Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet 

om å samarbeide med universitetene i å utvide antall studieplasser ved eksisterende 

studiesteder i medisin og samtidig vurdere utvidelse til flere studiesteder. Det er 

likevel viktig at en økning av antall studieplasser ikke går ut over 

utdanningskvaliteten. 

Legeforeningen ber universitetene å gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak for å få 

kjønnsandelen for begge kjønn over 40% på medisinstudiene i Norge. Dette bør i 

minst mulig grad gjøres gjennom kjønnspoeng og/eller kvotering. 

 Legeforeningen støtter innføring av nasjonale læringsmål for å harmonisere innhold 

og øke kvaliteten av norsk legeutdanning. Læringsmålene må ta høyde for ønskede 

lokale forskjeller mellom de ulike studiestedene, da akademisk frihet er en viktig verdi 

i høyere utdanning. Nasjonale læringsmål er en forutsetning for en eventuell innføring 

av en nasjonal eksamen for medisinstudiene i Norge. En slik eksamen skal ikke kunne 

brukes i ansettelsesprosessen til turnusstillinger. 

Legeforeningen mener at kommunene må få lovfestet utdanningsansvar. 

Studentpraksis i kommunene krever god medisinskfaglig ledelse, veilederkompetanse 

og økonomisk tilretteleggelse for at praksistedene kan ta i mot studenter. 
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Legeforeningen vil arbeide for at undervisningens status i medisinstudiet heves.  Det 

må arbeides for at leger som har undervisningsstillinger meritteres og avlønnes på lik 

linje med kliniske stillinger og forskningsstillinger. I tillegg vil Legeforeningen 

arbeide for å øke den pedagogisk kompetansen blant undervisere. Foreningen utdeler 

årlig pris for beste undervisning i medisinsk grunnutdanning. 

Legeforeningen mener det må opprettes bedre ordninger for kvalitetskontroll av nye 

undervisningsmodeller. Det må gjennomføres jevnlige evalueringer av 

undervisningsopplegg, som utgangspunkt for offentlig tilgjengelige rapporter der det 

tydeliggjøres hvordan det vil gjøres kvalitetshevende tiltak av undervisningen. 

Forslaget oversendes sentralstyret 

 

Forslag 2  

Forslag fra Torstein Schrøder Aasen, Yngre legers forening 

Forslag til vedtak: 

Som sentralstyrets vedtak, men med følgende endringer: 

- Avsnitt 2: "Sentralstyret" endres til "Legeforeningen" 

- Avsnitt 3: Legge til en setning: "Det må samtidig sikres samsvar mellom antall 

medisinstudenter og kapasiteten i turnus/spesialistutdanningen for å unngå flaskehals-

problematikk. " 

- Avsnitt 4: Stryke fire siste ord "uten å bruke kjønnskvotering" 

Rapport om grunnutdanning med de endringer landsstyret har gitt legges til grunn for 

Legeforeningens videre arbeid med grunnutdanningen. Sentralstyret gis i oppdrag å 

innarbeide innspill fra landsstyret og sluttføre rapport om grunnutdanningen.  

Legeforeningen vil arbeide for økt bruk av allmennmedisinske praksiser i 

undervisningen av medisinstudenter. Sentralstyret Legeforeningen ser også positivt på 

økt bruk av sykehjem i undervisningen av medisinstudenter, gitt tilstrekkelig 

undervisningskompetanse. Bruk av poliklinikker, dagbehandlingsenheter og utvidet 

bruk av flere sykehusavdelinger, som for eksempel onkologiske avdelinger, må økes 

for å øke kunnskap og utvide studentenes kontakt med pasienter og samtidig øke 

undervisningskapasiteten. Utvidelsene forutsetter at veiledning og supervisjon blir 

ivaretatt.  

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet om å samarbeide med universitetene i å 

utvide antall studieplasser ved eksisterende studiesteder i medisin og samtidig vurdere 

utvidelse til flere studiesteder. Det må samtidig sikres samsvar mellom antall 

medisinstudenter og kapasiteten i turnus/spesialistutdanningen for å unngå flaskehals-

problematikk.  
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Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet og universitetene å legge til rette for og 

stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen uten å bruke 

kjønnskvotering.  

Legeforeningen vil arbeide for at undervisningens status i medisinstudiet heves. Det 

må arbeides for at leger som har undervisningsstillinger meritteres og avlønnes på lik 

linje med kliniske stillinger og forskningsstillinger. Foreningen utdeler årlig pris for 

beste undervisning i medisinsk grunnutdanning.  

Sentralstyret støttet forslaget. Endringene tas inn. 

Sentralstyrets vedtaksforslag med forslag til endringer fra Ylf ble vedtatt med stort flertall. 

 

Forslag 3 

Forslag fra Jo-Endre Digranes, Troms legeforening 

Foreslår at siste setning i avsnitt nr tre i NMFs resolusjonsforslag tas ut:  

" En slik eksamen skal ikke kunne brukes i ansettelsesprosessen til turnusstillinger".  

Forslaget oversendes sentralstyret 

 

 

Sak 15 - Forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

13/5069 

Sentralstyret behandlet saken i sentralstyremøte 18. april 2016.  

Landsstyret anbefales å fatte slikt vedtak: 

Det opprettes kompetanseområde i smertemedisin. 

Landsstyret delegerer til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for 

utdanningen, etter at arbeidsgruppen har vurdert de innkommende kommentarer til det 

foreslåtte regelverket.  

Sentralstyret gis fullmakt til å etablere kompetanseområdet, herunder å oppnevne 

sakkyndig komite. 

Enstemmig vedtatt 

Sak 16 - Regnskap for Den norske legeforening 2015 

Innleder: Erling Bakken, økonomidirektør. 

Gunnar Ramstad, leder av desiorutvalget, la frem desiorutvalgets rapport. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016.   

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på  
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kr 2 168 319, godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2015. 

Overskuddet avsettes som følger:  

 

 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 17 – Regnskaper for 2015 til landsstyrets orientering 

Innleder: Erling Bakken, økonomidirektør 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18.4 2016.  

1. Caroline Musæus Aarsvolds fond 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsunderskudd på kr 105 549, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved at kr 7 822 overføres til opptjent urørlig egenkapital, mens kr 113 371 

overføres fra annen egenkapital. 

Enstemmig vedtatt 

2. Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 509 039, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

Enstemmig vedtatt 

3. Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt 

nød 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 308 042, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

Enstemmig vedtatt 

Avsetning Disponering

resultat 2015

Overføres fra selvpålagte avsetninger -8 830 000

Overføres fra Utdanningsfond I -7 724 679

Overføres fra Utdanningsfond II -21 354

Overføres fra Utdanningsfond III -77 191

Overføres til Lånefondet 23 120 986

Overføres fra Fond for kvalitet og pasientsikkerhet -3 277 399

Overføres fra Fond for forebyggende medisin -20 709

Overføres fra Fond for kv.legers vitenskapelige innsats -50 743

Overføres fra annen formålskapital -950 592

Totalt 2 168 319
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4. Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat for bekjempelse av astmatisk bronkitt 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 566 827, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 18 - Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger 2015 

Innleder: Hans Kristian Bakke, leder Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016.  

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 42 669 902, 

godkjennes og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2015. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 19 – Budsjett for Den norske legeforening 2017 

16/1576 

Innleder: president Marit Hermansen 

Sentralstyret behandlet saken i møte 18. april 2016 og fremmer følgende innstilling til 

vedtak: 

A. Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter 

 

1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 8 570. 

 

2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik: 

 

- Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 7 590 

- Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til 

sammen ett eksemplar av Tidsskriftet: kr 6 420 

- Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 6 420 

- Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer 

også er medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 6 420 

- Stipendiater i full stilling: kr 6 420 

- Medlemmer bosatt i utlandet: kr 4 280 

- Studentmedlemmer: kr 670 

- Studentmedlemmer med medlemskap i ANSA: kr 540 
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  I henhold til lovene for Den norske legeforening § 4-3 betaler leger som har gått av 

med alderspensjon og er yngre enn 75 år, 20 % av ordinær kontingent. For 2017 

utgjør dette kr 1 720. 

  Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler 

kontingent i henhold til laveste sats. 

3. Fordeling av kontingentinntektene for 2017 til avdelingene fastsettes slik: 

 

- Fagmedisinske foreninger:  kr 19 753 768 

- Yrkesforeningene:  kr  25 136 911 

- Lokalforeningene:  kr 11 479 343 

- Regionutvalgene  kr 1 962 013 

 

4. For yrkesforeningene fordeles kr 4,35 millioner som grunntilskudd og ca. kr 2,67 

millioner fordeles som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. 

Resterende midler fordeles etter antall medlemmer. Avviket mellom størrelsen på 

grunntilskuddet til Ylf og øvrige yrkesforeninger er relatert til Ylfs arbeid med 

oppnevning og oppfølging av Ylfs medlemmer i spesialitetskomiteene. 

 

5. For lokalforeningene fordeles kr 2,95 millioner som grunntilskudd og kr 450 000 

fordeles i geografitilskudd.  Resterende midler fordeles etter antall medlemmer. 

 

6. For de fagmedisinske foreningene fordeles kr 5,85 millioner som grunntilskudd og 

ca. kr 1,36 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. 

Resterende midler fordeles etter antall medlemmer.  

 

7. Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 700 mens det for 

medlemmer med rabattert kontingent for dobbeltmedlemskap med ANSA gis kr 

570 per medlem. 

 

8. Regionutvalgene gis et samlet tilskudd på kr 1 962 013.  

 

9. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og 

Nmf fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2015 før det utbetales 

kontingentmidler for 2017. Regnskapene gjøres tilgjengelig på Medlemsportalen.  

 

10. Sentralstyret gis fullmakt til å justere tilskuddene til praksiskompensasjon/frikjøp 

omtalt i punktene 4 og 6 over. Dette gjøres i tilfelle Skattedirektoratets vedtak om 

at det skal beregnes arbeidsgiveravgift (AGA) på praksiskompensasjon (PK) 

opprettholdes. Foreningsleddenes merkostnader knyttet til PK vil da bli dekket 

gjennom en økning i tilskuddet tilsvarende satsen for AGA. Økt tilskudd til 

praksiskompensasjon/frikjøp som følge av dette, finansieres gjennom en 

forholdsmessig reduksjon i per capita -tilskuddet. 
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B. Honorar og kompensasjon for tapt inntekt 

 

1. Presidenten 

Ved fulltids engasjement som president ytes presidenten et honorar tilsvarende 22 

ganger grunnbeløpet i Folketrygden (22G). Ved deltids engasjement avkortes 

honoraret i samsvar med den tid som brukes på vervet. 

I tillegg til honoraret dekker Legeforeningen pensjonskostnader for presidenten. 

Presidenten meldes som hovedregel, inn i den til enhver tid gjeldende kollektive 

pensjonsordningen for ansatte i sekretariatet. Dersom presidenten har permisjon fra 

en stilling hvor det finnes en kollektiv pensjonsordningen, vil Legeforeningen 

betale eventuelt krav fra arbeidsgiver om pensjonsinnskudd for presidenten.  

Dersom presidenten er pendler og må ha bolig i Oslo-området for å utføre sine 

oppgaver, dekker Legeforeningen utgifter til slik bolig. Reiseutgifter mellom Oslo 

og fast bolig utenom Oslo-området dekkes av Legeforeningen.  

Valgperioden for president og sentralstyret er fra 1.9. – 31.8. Dette betyr at honorar 

og eventuell tilskudd til individuelle ordninger beregnes i månedlig 12-deler av 

fastsatt årshonorar. Etter fratredelse utbetales honorar til presidenten i like mange 

måneder som antall år i vervet. 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

2. Sentralstyremedlemmer 

For sentralstyremedlemmer fastsettes årshonoraret for 2017 til ett og et halvt 

grunnbeløp i folketrygden (1,5G). 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

3. Kompensasjon for tapt inntekt  

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer samt til alle 

medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, 

komiteer og utvalg. 

Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter ved 

deltagelse på landsstyremøtene og for inviterte deltakere ved lederseminar 

arrangert av sentralstyret. 

Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å 

representere Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik 

kompensasjon avkortes med den kompensasjon som gis av utvalgenes styrende 

organer. Kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte i forbindelse med spesielle 

oppgaver besluttes av sentralstyret. 
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Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under 

Hovedavtalen er utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende 

alternative måter: 

a)       Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Utbetaling skjer til 

arbeidsgiver på grunnlag av regning. 

b) Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk i lønn. 

c) Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved 

fravær fra praksis. For 2017 fastsettes denne kompensasjonen til kr 7 

390 for hele dager og til kr 3 695 for halve dager. 

 

4. Møtegodtgjørelse 

 Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen 

omfatter de samme medlemmer som nevnt under punkt 3 foran og utgjør kr 780 

per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med 

praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter 

utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.  

 

5. Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som 

allerede er fullt frikjøpt. 

C. Sentralstyrets fullmakter 

 

1. Sentralstyret gis fullmakt til å benytte Konfliktfondet til følgende formål: 

 

a) Støtte til medlemmene og dekning av ekstrakostnader i tilfelle av 

organisasjonsfaglige konflikter, herunder støtte til organisasjoner som 

Den norske legeforening er medlem av, til bruk i tilfelle av slike 

konflikter. 

 

b) Støtte for medlemmene ved å gi delvis dekning av pådømte 

oppreisningskrav (tort og svie) i forbindelse med legegjerningen. Støtte 

kan gis i samsvar med de regler som gjelder i Legeforeningens avtale 

om kollektiv ansvarsforsikring  

og i den utstrekning oppreisningskravet er inntrådt før denne 

forsikringen omfattet oppreisningskrav. 

 

2. Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og 

formål. Denne fullmakten omfatter imidlertid ikke omdisponeringer som 

vedrører budsjettvedtakets avsnitt A og B utover fordelingen av 

kontingentmidler til regionutvalgene.  
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D. Endring av honorar og godtgjørelser for president og sentralstyre 

 

Budsjettvedtaket bygger på fremlagt forslag fra desisorutvalget og forutsetter 

landsstyrets tilslutning.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 20 Forslag om resolusjon 

Forslag 1 

Kristin Hovland, Oslo legeforening 

Den norske legeforening ser det som svært viktig å ivareta respekt, 

medmenneskelighet og vennskapelighet for å bevare og gjenvinne god psykisk og 

somatisk helse.  

Respekt for alle mennesker uansett etnisitet, kulturell bakgrunn, kjønn eller legning er 

en forutsetning for å ivareta god helse både for det enkelte individ, i de nære forhold i 

familien men også i det globale sosiale verdens-samfunnet vi er en del av.  

Den norske legeforening opplever det som svært urovekkende når 

menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen blir satt under utilbørlig 

press, slik vi har sett i forbindelse med den humanitære katastrofen siste året.  

Holdninger som kommuniserer medmenneskelighet er grunnleggende for ivaretagelse 

av trygghet og helse, både nasjonalt og internasjonalt.  

Forslag 2 

Oslo legeforening v/ Kristin Hovland  

Revidert forslag 

Et stort antall mennesker søker beskyttelse, noen flykter fra krigssoner, andre fra 

konflikter, uutholdelig fattigdom, vold, urettferdighet og overgrep med potensielt 

veldig skadelige effekter på den psykiske og somatiske helsen. 

Den norske legeforening mener at respekt for alle mennesker uansett etnisitet, kulturell 

bakgrunn, religion, kjønn eller legning er en forutsetning for å ivareta god helse for det 

enkelte individ. 

Legeforeningen støtter Den internasjonale sammenslutningen av legeforeninger sin 

resolusjon fra april 2016 hvor de blant annet påpeker legers plikt til å sikre adekvat 

medisinsk behandling uavhengig av sivil eller politisk status hos pasienten. I tillegg 

vises det til ansvaret verdenssamfunnet har, spesielt dets politiske ledere, til å støtte 

fredsskapende arbeid og konfliktløsning. 

Legeforeningen forventer at menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen 

etterleves i møte med flyktninger og andre mennesker i nød. 

 

Forslag 3 

Redaksjonskomiteens forslag 

Legeforeningen ser med stor uro på unødig lidelse som skapes gjennom håndteringen 

av migrasjonsstrømmene etter de siste års humanitære katastrofer.  
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Respekt og medmenneskelighet er svært viktig for å ivareta god psykisk og somatisk 

helse. Dette gjelder uansett etnisitet, kulturell bakgrunn, religion, kjønn eller legning.  

 

Legeforeningen støtter Den internasjonale sammenslutningen av legeforeninger sin 

resolusjon fra april 2016, som påpeker legers plikt til å sikre adekvat medisinsk 

behandling uavhengig av sivil eller politisk status hos pasienten. 

 

Legeforeningen forventer at menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen 

etterleves i møte med flyktninger og andre mennesker i nød. 

Vedtatt med akklamasjon. 

 

Programposter utenom saklisten: 

24 mai 

Åpningsmøte.  

Marit Hermansen ønsket velkommen.  

Kulturelt innslag ved Sangvinerne 

Prisutdelinger v/ president Marit Hermansen og visepresident Jon Helle 

Caroline Museus Aarsvolds fond: Bahareh Jouleh 

Legeforeningens pris for forebyggende medisin: Trude Margrete Arnesen, Siri Seterelv, 

Gunnstein Norheim, Sigrid Ryg Helgebostad, Turid Mannsåker, Ingvild Nesthus Ly, Else 

Johanne Rønning og Tore W. Steen. 1. forfatter Trude Margrete Arnesen var til stede og 

mottok prisen.  

Marie Spångberg-prisen: overlege Ane Kokkvoll, Hammerfest sykehus. 

Kvalitetspris primærhelsetjenesten: lege Magnus Hjortdahl, ambulansefagarbeider Geir Jøran 

Sara, sykepleier Hege Holmgren og sykepleier Hilde Hætta Eng. Hele teamet var tilstede for å 

motta prisen. 

Kvalitetspris spesialisthelsetjenesten: Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø for 

Prosjekt Slagalarm. Prosjektgruppen består av avdelingsoverlege Rolf Salvesen, overlege 

Maria Carlsson og prosjektleder, lege i spesialisering Ida Bakke. Maria Carlsson og Ida Bakke 

er til stede for å motta prisen 

Legeforeningens lederpris: Even Reinertsen og Olav Røise 

 

Foredrag om Skimuseet v/ leder Birgitte Espeland. 

Arrangement på Holmenkollen skiarena. Besøk på skimuseet.  

Musikalsk innslag ved Markus Dvergastein, kontrabass og Håkon Bjørgo, gitar, studenter ved 

Norges musikkhøyskole. 

Underholdning ved Stillett. 

 

25. mai 

Musikalsk innslag ved Markus Dvergastein, kontrabass og Håkon Bjørgo, gitar, studenter ved 

Norges musikkhøyskole 

Medisinstudentenes humanitæraksjon – The Mumbai Project,  Aids tb Mumbai. Innsamling 

av ca kr 500 000. 

Festmiddag. Generalsekretær Geir Riise ønsket velkommen. Toastmaster var Cecilie Alfsen. 

Taler: president Marit Hermansen, visepresident Jon Helle.  Hilsen fra visepresidenten i 

CPME, Rutger Jan van der Gaag.  Inge Glambak takket for maten 
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Minikonsert: Trine Rein med band 

 

26. mai 

Musikalsk innslag ved Mari Skeie Ljones, fele, og Olav Christer Rossebø, gitar/mandolin. 

Sjefredaktøren presenterte legejobber.no 

Bjarne Storset, Shruti Sharma og Kristen Rasmussen inviterte til landsstyremøte 30.5-1.6. 

2017 

President Marit Hermansen takket dirigentene, generalsekretær og sekretariat for innsatsen 

ved årets landsstyremøte.  

 

Møtet ble avsluttet kl 1400 

 

 

 

 


