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Sak 1 - Godkjenning av innkallingen 
 

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i 

samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.  

 

Tidspunkt og sted for landsstyremøtet har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden 

ettersommeren 2014.  

 

Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved epost av 24.2.2015 med frist for 

påmelding 20.3.2015. 

 

Invitasjon til landsstyremøtet for øvrige medlemmer ble inntatt i Tidsskriftet nr 4/2015 og på 

www.legeforeningen.no. 

 

Påminnelse til landsstyrerepresentantene ble sendt på epost 24.3.2015, samt ytterligere 

oppfølging via e-post og telefon. 

 

Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding. 

 

Sentralstyret behandlet innkallingen i møte den 21.4. 2015 og vedtok å innstille på at 

innkallingen godkjennes. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

  

Innkallingen til landsstyremøtet 27.-29.5 2015 godkjennes. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 

 

http://www.legeforeningen.no/
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Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 29.4.2015 

 

 

Sak 2 - Valg av dirigenter 
 

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

 

Sentralstyret behandlet saken i møte den 21.10.2014 og vedtok å innstille overfor landsstyret 

på at Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved 

landsstyremøtet i 2015.  

 

Begge er forespurt og har sagt seg villige. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved 

landsstyremøtet i 2015. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 14/2367 Dato: 30.04.2015 

 

 

Sak 3 - Forretningsorden for landsstyremøte 2015 
 

Med bakgrunn i erfaringer fra landsstyremøtene de senere år, senest i Oslo 2014, har 

sentralstyret utarbeidet en rekke forslag til endringer i landsstyrets forretningsorden for 2015.  

 

1. Permisjoner 

Nåværende regler vedrørende permisjoner ble inntatt i forretningsorden fra 2010. Det var en 

klar forventning ved endringen at det skulle medføre at de som melder seg til møtet deltar på 

dette fullt ut.  

 

Forretningsorden presiserer at landsstyremedlemmene har møteplikt for hele landsstyremøtet. 

Deretter skiller forretningsorden mellom situasjoner hvor fravær kan forutses og situasjoner 

hvor fravær ikke kan forutses. 

 

Ved fravær som kan forutses skal man søke avhjulpet fraværet ved tidsbegrenset forfall og 

innkalling av vararepresentanter i god tid før landsstyremøtet. Det er ikke satt kriterier for 

hva som aksepteres av fravær, om dette både gjelder hele møtet og deler av møtet, og om det 

i så fall er tilstrekkelig at fraværet meldes i forkant av møtet. 

 

Imidlertid sier forretningsorden at permisjon fra landsstyremøter bare unntaksvis kan 

innvilges, og bare ved fravær som ikke kunne forutses. Det heter videre at fravær skal 

foreslås avslått av dirigentene dersom det ikke faller inn under fravær som kunne forutses. 

Men bestemmelsen om fravær som kan forutses sier ikke noe om hvilke type fravær det er 

som aksepteres. Det har i praksis variert hvilke grunnlag som aksepteres fra år til år. Dette har 

skapt uklarheter som bør ryddes opp i. Sentralstyret mener bestemmelsene virker 

inkonsistente og at reglene for håndtering av fravær i praksis er noe vanskelig å forholde seg 

til.  

 

Ulike hensyn taler for en mild eller streng permisjonspraksis. Det taler for en mild 

permisjonspraksis dersom det er vanskelig å få et vedtaksdyktig landsstyre uten permisjoner 

eller dersom dette fører til at engasjerte tillitsvalgte ikke ønsker å sitte i landsstyret. Det taler 

for en streng praksis at landsstyret er Legeforeningens høyeste organ, og at det blant 

Legeforeningens øverste tillitsvalgte bør være en aksept for at dette er en viktig møtearena 
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som skal prioriteres. Det er videre slik at datoen for møtet er kjent i lang tid i forveien, noe 

som innebærer muligheter til å planlegge deltakelse på et tidlig tidspunkt. Det taler videre for 

en streng praksis at særlig delvis permisjon er kostnadsdrivende fordi det medfører doble 

reisekostnader og økte kostnader til overnatting og i noen tilfelle praksiskompensasjon. Også 

administrasjonshensyn taler for en streng praksis. 

 

Sentralstyret har derfor foreslått en innskjerping av permisjonsreglene. Forslaget går ut på at 

sekretariatet kan innvilge hele fravær fra landsstyremøte, men ikke fravær for deler av møtet. 

Dette innebærer for eksempel at det ikke kan meldes inn delvis fravær i forkant av møtet, 

med innkalling av vararepresentant. 

 

I tillegg foreslås det at man strammer inn dirigentenes forslagsrett og landsstyrets mulighet til 

å innvilge permisjonssøknader. Det foreslås enkelte kriterier som kan aksepteres og enkelte 

kriterier som faller utenfor reglene. 

 

Følgende endring i forretningsordenen punkt 4 ble sendt på høring: 

 

Permisjoner 

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. 

 

Søknad om permisjon 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 

dirigentene og generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger. Landsstyret skal 

informeres om beslutning, men ikke om årsaken til fraværet. Permisjonssøknader som ikke 

faller inn under unntaket i 2. og 3. ledd skal avslås. 

 

 

2. Tale-, forslags- og stemmerett 

Sentralstyret har foreslått en presisering om at landsstyrets medlemmer også har stemmeplikt. 

I tillegg er det foreslått at forslaget til endringer i lovens § 3-1-2 (7) vedrørende klargjøring 

av sentralstyrets stemmerett inntas i forretningsordenen. 

 

Følgende endringer i forretningsordenen punkt 7 ble sendt på høring: 

 

Tale-, forslags-, stemmerett og -stemmeplikt 

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

har stemmeplikt i alle saker. 

 

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 7, 2. setning). 
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3. Tellekomite 

Sentralstyret har foreslått presisert at tellekomiteen kun trer i funksjon dersom elektronisk 

avstemninger og valg ikke lar seg gjennomføre. Det legges således opp til at elektronisk 

avstemning og valg skal være hovedregelen. Dette antas, med bakgrunn i landsstyremøtet 

2014, å være i samsvar med landsstyrets ønske. 

 

Følgende forslag til endring i forretningsordenen punkt 8 ble sendt på høring: 

 

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 elektronisk avstemninger og valg ikke lar seg 

gjennomføre. 

 

 

4. Redaksjonskomite 

Forretningsordens beskrivelse av redaksjonskomité stammer fra en tid hvor det var 

diskusjoner om det skulle være en egen redaksjonskomité i landsstyret. Ordningen har nå 

festet seg, og sentralstyret har foreslått å klargjøre i forretningsorden at det skal være en 

redaksjonskomité under møtene. Det er videre foreslått å beskrive noe mer om 

redaksjonskomitéens arbeid samt at forholdet mellom redaksjonskomitéen og sentralstyrets 

funksjon under landsstyremøte klargjøres. 

 

Følgende forslag til endring i forretningsordenen punkt 10 ble sendt på høring: 

 

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.” 

 

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. 
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5. Forslag og strek 

Sentralstyret har foreslått at punktene om forslag og strek bytter plass. Om forslag bør det 

presiseres at forslag fremmes fra talerstolen. Det bør videre presiseres i samsvar med praksis 

at slike forslag skal ha prioritert plass på talerlisten. 

 

Det er foreslått å åpne opp for at forslag kan sendes elektronisk dersom dette lar seg 

gjennomføre. Videre er det foreslått at forslag utelukkende leveres sekretariatet, og at dette 

gjøres før forslaget fremlegges fra talerstolen. Formålet med denne endring er å sikre 

fremdrift i behandlingen og sikre at forslaget snarest mulig blir vist frem for landsstyret. 

 

Om strek er det foreslått at man fjerner tillegget om at forslag ikke kan trekkes etter at strek 

er satt. I praksis gjøres jo dette etter at redaksjonskomitéen ble innført i landsstyret. Det er 

f.eks. ikke uvanlig at forslagsstiller trekker sitt forslag etter at redaksjonskomitéen fremsetter 

forslag til vedtak. Det bør derfor inntas at forslag kan trekkes etter at strek er satt, med 

mindre et annet landsstyremedlem krever forslaget votert over. 

 

Det bør også presiseres i samsvar med vanlig praksis at utsettelsesforslag skal tas til votering 

med en gang de er framsatt. 

 

Følgende forslag til endring i forretningsordenen punkt 13 og 14 ble sendt på høring: 

 

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 påført forslagsstillers 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. 

 

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.  

 

6. Flertall 

Sentralstyret har foreslått at det i forretningsorden beskrives forskjellen mellom simpelt 

flertall, kvalifisert flertall og absolutt flertall, siden dette er formuleringer som er benyttet. 

Simpelt flertall (også kalt relativt flertall) innebærer at et forslag får flere stemmer enn et 

annet, men ikke nødvendigvis mer enn 50 %. Simpelt flertall gjelder ved alle vedtak i 
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landsstyre med unntak av lovendringsforslag som krever kvalifisert flertall med 2/3, og valg 

av president og visepresident som krever absolutt flertall. Kvalifisert flertall innebærer at et 

forslag oppnår en på forhånd fastsatt større andel av stemmene. Absolutt flertall innebærer et 

flertall som utgjør mer enn 50 % av stemmene til de stemmeberettigede. 

 

Følgende forslag til endring i forretningsordenen punkt 16 ble sendt på høring: 

 

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).  

 

7. Votering 

Sentralstyret har foreslått presisert at landsstyret har både stemmerett og -plikt. Videre bør 

sentralstyrets stemmerett i saker presiseres i samsvar med forslagene til endring i lovenes § 3-

1-2 (7) nr 6. Sentralstyret bør være avskåret fra å stemme i saker som angår historiske 

forhold, men ha anledning til å stemme i saker som gjelder fremtidige forhold. 

 

Det bør også presiseres at voteringer som hovedregel skal skje elektronisk. 

 

Det bør videre klargjøres at dersom det både er fremmet vedtak i saken og fremmet 

resolusjonsforslag i samme sak, så skal alle vedtak være votert over før det voteres over 

resolusjonsforslaget. 

 

Følgende forslag til endring i forretningsordenen punkt 15 siste tre avsnitt ble sendt på 

høring:  

 

Alle møtene landsstyremedlemmer har stemmerett og –plikt  ved voteringer. Sentralstyrets 

medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner 

bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap. 

 

Voteringer skjer som hovedregel elektronisk, men 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.  

 

8. Valg 

Valgordningen er foreslått endret slik at det som hovedregel foretas elektroniske valg, med 

mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart.  Forslagene til lovendringer vedrørende dette 

punkt bør også fremkomme av forslaget til forretningsorden. 

 

Følgende forslag til endring i forretningsordenen punkt 17 ble sendt på høring: 

 

Valg 

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

Valg skjer ved hemmelig avstemning.  
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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.”  

 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 21. oktober 2014 og fattet følgende vedtak: 

 

«Forslag til endringer i forretningsorden for landsstyremøtet 2015 sendes på høring i 

avdelingene, med høringsfrist 20. desember 2014.» 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 8 høringssvar.  

 

Innkommende svar: 

 Norsk overlegeforening støtter forslaget.  

 Yngre legers forening støtter forslaget.  

 Allmennlegeforeningen støtter forslaget. 

 Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter forslaget. 

 Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening støtter forslaget.  

 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter forslaget, men bemerker at forslag til 

endringer i forretningsordenen punkt 7 og 15 omtaler ordrett det samme og 

bestemmelsene overlapper hverandre. Det foreslås at det ryddes opp i dette.  

 Oslo legeforening støtter i all hovedsak forslaget, men har enkelte forslag til 

justeringer. Det foreslås blant annet at det gis noe mer rom for nødvendig skjønn ved 

avgjørelse av permisjonssøknad. Når det gjelder landsstyremedlemmenes stemmerett, 

bemerkes det at ordlyden i forretningsordenen bør samsvare med ordlyden i lovene § 

3-1-2 (7) nr. 6. Foreningen foreslår også en endring i forretningsordenen punkt 9 

(sakslisten) som sikrer at dirigenten er tydelig på at det er mulig å fremme saker 

direkte for landsstyret. Det bemerkes videre at deler av forslaget til endring i 

forretningsordenen punkt 15 også fremgår av punkt 7 og at dette bør ryddes opp i. For 

oversiktens skyld foreslås det også en tilføyelse i punkt 16 om at saker angående 

eksklusjon krever ¾ flertall av de stemmeberettigete representanter.  

 Akershus legeforening slutter seg til høringsuttalelsen fra Oslo legeforening.  

 

 

Sentralstyrets vurdering 

 

1. Permisjoner 

Forslaget til endring i forretningsordenen punkt 4 har fått bred støtte blant høringsinstansene. 

Oslo legeforening og Akershus legeforening foreslår imidlertid at setningen 

«Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2. og 3. ledd skal avslås» endres til 

«Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2. og 3. ledd bør avslås». Etter 

foreningenes syn vil dette sikre rom for nødvendig skjønn. Sentralstyret er enig i at det vil 

kunne tenkes helt spesielle tilfeller hvor det kan være grunn til å innvilge en 
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permisjonssøknad selv om den ikke er begrunnet i forhold som faller inn under 

bestemmelsens 2., 3. eller 4 ledd. Det foreslås derfor at forslaget som ble sendt på høring 

endres til «Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2.- 4. ledd bør avslås». 

Dette vil sikre at det kan utvises nødvendig skjønn i særlig tilfeller samtidig som man 

opprettholder en hovedregel om at slike saker normalt bør forslås avslått.  

 

På denne bakgrunn foreslår sentralstyret at forslaget som ble sendt på høring endres i tråd 

med ovennevnte. 

 

 

2. Tale-, forslags- og stemmerett 

De fleste høringsinstansene som har uttalt seg støtter forslaget. Når det gjelder forslaget om at 

sentralstyret ikke har stemmerett i saker som angår disposisjoner bakover i tid, herunder 

årsmelding og regnskap, påpeker imidlertid Oslo legeforening og Akershus legeforening 

viktigheten av at årsmeldingen faktisk er en årsmelding. Sentralstyret er enig i dette, men ser 

ikke at dette skulle tilsi en endring av bestemmelsens ordlyd. Når det i ordlyden står 

«årsmelding», må det forutsettes at dette faktisk er en årsmelding.  

 

Til forslaget om at landsstyrets representanter skal ha stemmeplikt i alle saker, har Oslo 

legeforening og Akershus legeforening bemerket at ordlyden bør samsvare med ordlyden i 

lovene § 3-1-2 (7) nr. 6. Sentralstyret er enig i dette og foreslår derfor at ordlyden endres til 

«Alle møtende landsstyrerepresentanter har stemmeplikt ved voteringer». At ordlyden i 

forretningsordenen samsvarer med § 3-1-2 (7) nr. 6 vil forhindre at det oppstår tvil om 

fortolkningen av bestemmelsene og det vil også synliggjøre enda tydeligere at stemmeplikten 

kun gjelder for møtende landsstyrerepresentanter.  

 

Sentralstyret foreslår at forslaget som ble sendt på høring endres i tråd med ovennevnte.  

 

3. Tellekomité 

Høringsrunden viser at forslaget støttes entydig av høringsinstansene. Sentralstyret foreslår 

derfor at forslaget som ble sendt på høring forblir uendret.  

 

4. Redaksjonskomité 

Høringsrunden viser at forslaget støttes entydig av høringsinstansene. Sentralstyret foreslår 

derfor at forslaget som ble sendt på høring forblir uendret.  

 

5. Forslag og strek 

Høringsrunden viser at forslaget støttes entydig av høringsinstansene. Sentralstyret foreslår 

derfor at forslaget som ble sendt på høring forblir uendret.  

 

6. Flertall 

Forslaget støttes av samtlige høringsinstanser som har uttalt seg. For oversiktens skyld 

foreslår imidlertid Oslo legeforening og Akershus legeforening en tilføyelse om at saker 

angående eksklusjon krever ¾ flertall av de stemmeberettigete representanter. De viser i den 

forbindelse til lovene § 2-6 hvor dette fremkommer. Sentralstyret viser til at bestemmelsen i 

forretningsordenen punkt 15 oppstiller en hovedregel om at landsstyrets vedtak fattes med 

simpelt flertall. Fra denne hovedregelen er det oppstilt unntak for saker vedrørende 

lovendringsforslag og saker vedrørende valg av president og visepresident. Sentralstyret 

støtter Oslo legeforening og Akershus legeforening i at unntakene fra hovedregelen om 

simpelt flertall bør oppstilles uttømmende. På denne bakgrunn foreslår sentralstyret at det i 

tillegg til de opprinnelige endringsforslagene inntas en ny bokstav c med følgende ordlyd: 
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«i saker angående eksklusjon (lovene § 2-6 fjerde ledd) hvor det kreves kvalifisert flertall 

med ¾ av stemmene blant de stemmeberettigete.» 

 

7. Votering 

Flere av høringsinstansene bemerker at forslaget til endring i forretningsordenen punkt 15 

medfører en dobbeltregulering av forhold som allerede er foreslått regulert i 

forretningsordenen punkt 7. Dette gjelder bestemmelsen om landsstyrerepresentantenes 

stemmerett og -plikt samt bestemmelsen om at sentralstyrets medlemmer ikke har stemmerett 

i saker som angår disposisjoner bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap.  

 

Sentralstyret er enig i at dobbeltregulering bør unngås og mener i likhet med Oslo 

legeforening og Akershus legeforening at dette mest hensiktsmessig gjøres ved at følgende 

tekst tas ut av forretningsordenen punkt 15: 

 

«Alle møtende landsstyremedlemmer har stemmerett og -plikt ved voteringer. Sentralstyrets 

medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets disposisjoner 

bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap.» 

 

Når det gjelder de øvrige forslagene til endringer i bestemmelsen, støttes disse av samtlige 

høringsinstanser som har uttalt seg. På denne bakgrunn foreslår sentralstyret at forslaget som 

ble sendt på høring forblir uendret, med unntak av at ovennevnte tekst tas ut av 

bestemmelsen.  

 

8. Valg 

Høringsrunden viser at forslaget støttes entydig av høringsinstansene. Sentralstyret foreslår 

derfor at forslaget som ble sendt på høring forblir uendret.  

 

9. Saksliste 

Oslo legeforening og Akershus legeforening foreslår at landsstyremedlemmenes mulighet til 

å fremme saker direkte for landsstyret tydeliggjøres i forretningsordenen punkt 9.  

Bakgrunnen for dette er lovforslaget om å utvide fristen for å melde inn saker til sentralstyret 

samt lovforslaget om å tydeliggjøre at sentralstyret setter opp forslag til saksliste. Leger i 

samfunnsmedisinsk arbeid har også i sin høringsuttalelse vedrørende lovendringsforslagene, 

understreket at landsstyrets medlemmer må gjøres oppmerksom på anledningen til å få tatt 

opp saker som ikke fremgår av sentralstyrets forslag til saksliste. Sentralstyret er enig i at 

landsstyrerepresentantene bør gjøres oppmerksom på denne muligheten. En slik mulighet 

foreligger allerede i dag, men dette bør etter sekretariatets syn komme tydeligere frem. Etter 

sentralstyrets syn er det mest hensiktsmessig at en slik tydeliggjøring fremkommer av 

forretningsordenen punkt 9, slik Oslo legeforening og Akershus legeforening foreslår.  

 

På bakgrunn av ovennevnte foreslår sentralstyret at forretningsordenen punkt 9 endres slik:  

 

«Dirigenten avklarer om det er bemerkninger til sentralstyrets forslag til saksliste 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.» 

  

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 12. februar 2015, hvor det ble fattet 

følgende vedtak:  
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«Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslag til forretningsorden for 

landsstyremøtet 2015 godkjennes.» 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2015 godkjennes.  

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise   Frode Solberg 

Generalsekretær  Avdelingsdirektør/sjefadvokat 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

 

Saksbehandler: Kent Gutvik 

Saksansvarlig: Bjørn Ove Ekern Kvavik 

 

 

Vedlegg: Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 2015.  

 

 

 

 

 
Vedlegg: 

Forretningsorden for landsstyremøtet 2015 med endringer markert 

Forretningsorden for landsstyremøtet 2015 
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Forretningsorden for landsstyremøtet 2015  

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 foreslås avslått av dirigentene avslås.  

5. Dirigenter  

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  
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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 bemerkninger til sentralstyrets forslag til saksliste 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  

Ved hvert landsstyremøte kan det etter landsstyrets beslutning velges en redaksjonskomité  

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

Komiteen består av leder og 2 medlemmer.  

Komiteen består av 3 medlemmer. Legeforeningens valgkomité fremsetter forslag på leder og to 

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.”  

Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for landsstyret.  
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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 14. 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 skriftlig til dirigentene med kopi til sekretariatet 

før forslaget fremlegges fra talerstolen, eller elektronisk dersom dette lar seg gjennomføre snarest 

mulig og senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. 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.  

13 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, og det er ikke anledning til å trekke 

forslag etter at strek er satt. 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.).  

Alle møtende landsstyrerepresentanter skal har stemmerett og - plikt ved voteringer Sentralstyrets 

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

herunder årsmelding og regnskap lovene § 3-1-2, 7. ledd nr 6.). 4  

Votering skjer som hovedregel ved stemmetegn, unntatt ved valg 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 tilstedeværende 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 tilstedeværende 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 på stemmeseddelen 
oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes. På stemmeseddelen skal d 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.” 
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Forretningsorden for landsstyremøtet 2015  

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  

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  
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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.”  

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.  
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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).  

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.).  
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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.” 
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Valg av tellekomité 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/1023 Dato: 29.4.2015 

 

 

Sak 4 - Valg av tellekomite 
 

Med bakgrunn i behovet for bistand til dirigentene for å avklare avstemningsresultat ved 

landsstyremøtene, og forslaget til forretningsorden pkt. 8, har sentralstyret i møte den  

10.3.2015 vedtatt å innstille ovenfor landsstyret på valg av medlemmer til tellekomité 

bestående av ni ansatte i sekretariatet. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis 

fullmakt til å supplere listen ved behov. 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Sentralstyrets innstiller overfor landsstyret på at følgende velges som tellekomité: 

 

Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder) 

Axel Andersen Restrup, ØKAD 

Nina Evjen, FAG 

Kari Schrøder Hansen, FAG 

Lisbet Kongsvik, SPOL 

Lise Johannessen, SPOL 

Anders Vollen, SPOL 

Kristin Krogvold, JA 

Lene Brandt Knutsen, JA 

 

Generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 

 



 

 

 

 

 

 

Sak 5 

 

Godkjenning av saklisten 
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Landsstyret 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:15/1023 Dato: 29.4.2015 

  

 

 

Sak 5 – Godkjenning av sakliste 
 

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den foreslåtte 

forretningsorden fastsette saklisten for møtet. 

 

Sentralstyret behandlet forslaget til sakliste i møte den 21.4. 2015.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Slik sakliste godkjennes:  

 

Sakliste for Landsstyremøtet 27.-29.5. 2015 

 
  

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: 

«Pasientens helsetjeneste. Realitet eller retorikk?» 
 

 Legeforeningens organisasjon 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for 

perioden 1.1.2014 – 31.12.2014 

Sak 9   Aktuelle tema 

9.1  Legeforeningens samarbeid med andre 

9.2 Primærhelsemeldingen 

9.3 Akuttfunksjoner i sykehus 
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Sak 10   Forslag om prinsipprogram for 1.9.2015 - 31.8.2019 

Sak 11   Forslag om arbeidsprogram for 1.9.2015 - 31.8.2017 

Sak 12   Forslag til endring i De etiske regler for leger kap. I, § 5  

Sak 13   Lovendringer  

13.1 Gjennomføring av landsstyremøter - frister for å fremme saker 

for landsstyret, sakliste på landsstyremøter, avstemming i 

landsstyret, elektroniske valg 

13.2 Forslag til endringer av Legeforeningens lover § 3-3-3 (2) 

funksjonsperioden for landsstyret 

13.3 Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse. 

Sak 14 Tidsskrift for Den norske legeforening 

14.1 Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – forslag til 

landsstyret om nedsettelse av utvalg 

14.2  Tilsetting av ny sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske 

legeforening  

Sak 15   Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2017 

Sak 16 Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre 

varamedlemmer (valgkomiteen legger frem sin innstilling onsdag 27.5 kl 

1500)  

Sak 17 Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for   

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger  

Sak 18 Valg av valgkomite  

Sak 19   Valg av desisorutvalg  

 

Utdanningssaker 

Sak 20   Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering  

    

Regnskap og budsjett 

(Regnskapet tidfestes til behandling torsdag 28.5) 

Sak 21  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2014 

Sak 22  Regnskaper for 2014 til landsstyrets orientering 

Sak 23 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger 2014 

Sak 24  Budsjett for Den norske legeforening 2016 

 
       

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

 

Geir Riise       Anne Torill Nordli 

Generalsekretær 



 

 

 

 

 

 

Sak 6 

 

Valg av redaksjonskomité 
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Landsstyret 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:15/1023 Dato: 29.4.2015 

  

 

 

Sak 6 – Valg av redaksjonskomité 
 

I samsvar med forslaget til forretningsorden, pkt 10, skal landsstyret velge redaksjonskomité 

bestående av leder og to medlemmer, som velges av landsstyret etter forslag fra valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen er i arbeid med å fremme innstilling på leder og to medlemmer av 

redaksjonskomiteen. 

 

Dersom valgkomiteens innstilling foreligger før landsstyremøtet, vil denne bli ettersendt på e-

post til påmeldte deltakere. 

   

Generalsekretæren har besluttet at redaksjonskomiteen skal ha bistand av: 

 

Frode Solberg, avdelingsdirektør/sjefadvokat Avdeling for jus og arbeidsliv 

Aadel Heilemann, seksjonssjef Avdeling for jus og arbeidsliv 

Mattis Dahl Åmotsbakken, rådgiver Samfunnspolitisk avdeling 

Anders Vollen, rådgiver Samfunnspolitisk avdeling 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 

 

X, leder 

Y 

Z 

 
 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise        Anne Torill Nordli 

generalsekretær 

 



 

 

 

 

 

 

Sak 7 

 

Helsepolitisk debatt: 

«Pasientens helsetjeneste.  

Realitet eller retorikk?» 
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 Til landsstyret 

  

  

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/665 Dato: 4.5.2015 

  

 

 

Sak 7 Helsepolitisk debatt: Pasientens helsetjeneste. Realitet eller retorikk 
 

Den borgerlige regjeringen har som helsepolitisk visjon å bygge pasientens helsetjeneste og 

helseminister Bent Høie har uttrykt at det skal merkes at landet har fått ny regjering. Han har 

sagt at visjonene er klare og planene konkrete; vi er i gang med en nasjonal helse- og 

sykehusplan for fremtidens helsetjeneste, og vi følger opp med å utvikle en moderne og 

bærekraftig primærhelsetjeneste
1
.  

 

For å konkretisere visjonene har regjeringen innført Fritt behandlingsvalg i spesialisthelse-

tjenesten
2
, i første omgang for rus- og psykiatri. Stortingsmelding om primærhelsetjenesten 

blir lansert i begynnelsen av mai (se Sak 9.2) og stortingsmelding om nasjonal helse- og 

sykehusplan vil komme til høsten (se Sak 9.3).  
 

Med dette som bakteppe blir tema for den helsepolitiske debatt: 

 

 Pasientens helsetjeneste. Realitet eller retorikk 
 

Innledere: 

Bent Høie, helseminister  

Hege Gjessing, president  

 

Den helsepolitiske debatt vil bli avviklet 27. mai fra kl. 16.00-18.30.  

 
 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

      
  

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     avdelingsdirektør    

                                                 
1
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-bent-

/2014/ny-regjering-og-ny-helsepolitikk-.html?id=750533 
2
 https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Horingsuttalelse---Fritt-

behandlingsvalg-i-spesialisthelsetjenesten/ 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-bent-/2014/ny-regjering-og-ny-helsepolitikk-.html?id=750533
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-av-helse--og-omsorgsminister-bent-/2014/ny-regjering-og-ny-helsepolitikk-.html?id=750533
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Horingsuttalelse---Fritt-behandlingsvalg-i-spesialisthelsetjenesten/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2014/Horingsuttalelse---Fritt-behandlingsvalg-i-spesialisthelsetjenesten/


 

 

 

 

 

 

Sak 9 

 

Aktuelle tema 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Legeforeningens samarbeid med andre 
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Til landsstyret 

 

 

Deres ref.:                        Vår ref.: 14/4349                                   04.05. 2015 

  

 

Sak 9.1 Legeforeningens samarbeid med andre 
 

På landsstyremøtet i 2014 ble det vedtatt at landsstyremøte i 2015 skal drøfte hvordan 

Legeforeningen skal samarbeide med andre. Sentralstyret vedtok derfor å nedsette en 

arbeidsgruppe som har drøftet prinsipper og retningslinjer for Legeforeningens samarbeid med 

andre. Sentralstyret har deretter sendt forslaget på bred intern høring i Legeforeningen.   

 

1. Sentralstyrets behandling 

Legeforeningens landsstyremøte fattet i 2014 et enstemmig vedtak og oversendt samtidig to 

forslag til sentralstyret som omhandlet hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre. 

Det ble også besluttet at vurderingen skal legges frem for landsstyret i 2015.  

 

Den endelige arbeidsgruppen har bestått av Christian Grimsgaard (sentralstyret), Marit 

Halonen Christiansen (sentralstyret), Aage Huseby (Akershus legeforening) og Richard Våge 

(Yngre legers forening). Arbeidsgruppen har kommet tilbake til sentralstyret med forslag til 

rammer og prinsipper for samarbeid med andre, herunder forslag til hvordan man skal forholde 

seg til sterk intern uenighet. På sentralstyrets møte i februar 2015 ble prinsippene drøftet og 

noe justert, samt vedtatt sendt på høring. 

 

2. Bakgrunn Landstyrebehandlingen 2014 

Sentralstyrets beslutning om å gå inn som strategisk partner for EAT-konferansen var 

foranledningen til en debatt under årsmeldingen om hvordan Legeforeningen bør samarbeide 

med andre. I gjennomgangen av årsmeldingen ble det oversendt flere forslag til sentralstyret. I 

vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 2014 står det: 

 

Forslag fra Svein Aarseth, Oslo legeforening 

Til årsmeldingen pkt 4.4. 

1. Evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspart i EAT-forum sendes på 

 høring i organisasjonen.  

2. Prosess og vurdering av nytteeffekt og omdømmebygging i forhold til å engasjere 

 foreningen i liknende fora, skal vurderes og legges fram for landsstyret i 2015. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra Toril Morken, støttes av delegat Jannicke Mellin-Olsen, Overlegeforeningen 

Til årsmeldingen pkt 4.4. 

Det er reist spørsmål fra medlemmer om Legeforeningens engasjement i enkelte arrangementer 

og samarbeid med organisasjoner hvor kommersielle interesser er involvert. Det finnes svært 

mange ideelle organisasjoner som Legeforeningen kan ha nytte av å samarbeide med.  



Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

Landsstyret ber sentralstyret ta initiativ til å utrede Legeforeningens engasjement i ulike ideelle 

organisasjoner. Bindinger til kommersielle interesser unngås. 

Forslaget oversendes sentralstyret 

 

Forslag fra Aage Huseby, Akershus legeforening 

Til årsmeldingen pkt 4.4. 

For å styrke medisinskfaglig utvikling og tilby framtidens helsetjenester anmodes sentralstyret 

å utarbeide prinsipper og retningslinjer for innovasjon og næringsutvikling. 

Forslaget oversendes sentralstyret 

 

Forslag fra Pernille Bruusgaard, Oslo legeforening 

Landsstyret oppfordrer Legeforeningen til å trekke seg som strategisk samarbeidspart i EAT-

forum 2014. 

Forslaget trekkes. 

 

3. Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger 

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av drøftingen i landsstyremøtet hatt som mål å lage forslag til 

så kortfattede og overordnede rammer og prinsipper for hvordan Legeforeningen skal 

samarbeide med andre som mulig. For å nå Legeforeningens mål er samarbeid med andre ofte 

ønskelig og nødvendig. Samtidig kan det oppstå uenighet om samarbeid er ønskelig og tjener 

Legeforeningen f.eks når kommersielle aktører er involvert. Arbeidsgruppen har hatt som mål å 

lage forslag til hvordan Legeforeningen bør arbeide når det er stekt intern uenighet om 

inngåelse av samarbeid.  

 

Arbeidsgruppens forslag er inndelt etter grad av involvering: 

 Spørsmål om medlemskap i andre organisasjoner skal fremlegges landsstyret 

 Samarbeid med legemiddelindustrien skal følge landsstyrets retningslinjer for 

samarbeid  

 For å fremme innovasjon og god tjenesteutvikling bør Legeforeningen og fagmiljøene 

være i dialog med forskningsmiljøene og tjeneste- og utstyrsleverandørene i 

helsetjenesten.    

 Samarbeid med andre aktører må ligge klart innenfor Legeforeningens kjerneoppgaver 

og formål. Det vil si at det må ha en klar forankring i Legeforeningens formålsparagraf, 

prinsipp og arbeidsprogram, og satsingsområder.  

 

I saker det det er uenighet om inngåelse av samarbeid, og det er åpenbare interesse-konflikter, 

foreslår arbeidsgruppen at foreningen høres gjennom intern høringsprosess før vedtak fattes. 

Dette gjelder i særlig grad saker der Legeforeningen bidrar økonomisk og i saker der 

sentralstyret vurderer at inngåelse av samarbeid vil kunne bli gjenstand for en bred uenighet i 

foreningen. Videre foreslås at i saker av særlig viktig karakter, eller der det foreligger en bred 

uenighet bør saken bringes opp for foreningens landsstyre før vedtak fattes.  

 

4. Sentralstyrets vurdering 

Arbeidsgruppens anbefalinger ble sendt på intern høring i Legeforeningen 17. februar. 14 av 

organisasjonsleddene avga høringsuttalelse. De som har avgitt høringsuttalelse er: 

Norsk overlegeforening (Of), Yngre legers forening (Ylf), Allmennlegeforeningen (Af), 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Norsk 

arbeidsmedisinsk forening (NAMF), Norsk medisinstudentforening (NMF), Oslo legeforening, 
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Hordaland legeforening, Rogaland legeforening, Sør-Trøndelag legeforening, Akershus 

legeforening, Oppland legeforening og Legeforeningens utvalg for menneskeretter klima og 

global helse. 

 

Flere av høringsinstansene ga tilslutning til arbeidsgruppens forslag. Enkelte av 

høringsinstansene pekte på at grad av uenighet og mulighetene for interessekonflikter burde 

tydeliggjøres i rammer og prinsipper for samarbeid. Dette har sentralstyret innarbeidet i 

forslaget til rammer og prinsipper for samarbeid. Sentralstyret foreslår at rammer og prinsipper 

gjøres gjeldene fra 1.9.2015. 

 

Når det gjelder hva som skal utløse høringsprosess forslår sentralstyret at 1/3 av sentralstyrets 

medlemmer må kreve det. Den sentrale avveiningen her er å skape et handlingsdyktig 

sentralstyre, der mindretallet innenfor et gitt omfang gis mulighet for å løfte saken til 

høringsinstituttet. Sentralstyret har videre innarbeidet høringsinnspillet fra Oslo legeforeningen 

som pekte på at det skal være full åpenhet omkring prosesser for samarbeid, herunder 

tillitsvalgtes rolle. Oslo legeforening pekte videre på at det skal være åpenhet om økonomiske 

forhold knyttet til verv tillitsvalgte innehar i organisasjoner Legeforeningen samarbeider med. 

Sentralstyret har innarbeidet også dette forslaget. 

 

Sentralstyret har videre presisert hva som menes med pasientforeninger. Det er tydeliggjort at 

dette er aktuelle samarbeidspartnere på folkehelseområdet. 

 

Etter arbeidsgruppens anbefalinger og den interne høringsprosessen foreslår sentralstyret 

vedlagte rammer og prinsipper for samarbeid med andre (vedlegg 1). 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

 Forslag for rammer og prinsipper for Legeforeningens samarbeid med andre 

 godkjennes. 

 

Høringsuttalelse fra foreningsleddene finnes samlet på 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---

Legeforeningens-samarbeid-med-andre/ 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

       
 

Geir Riise       Jorunn Fryjordet 

generalsekretær      avdelingsdirektør 

 

        _______________ 

        Gorm Hoel 

        saksbehandler 

Vedlegg: 

Legeforeningens samarbeid med andre. Rammer og prinsipper  

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---Legeforeningens-samarbeid-med-andre/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---Legeforeningens-samarbeid-med-andre/


Legeforeningens samarbeid med andre    FORSLAG 
 
Rammer og prinsipper 
 

Legeforeningen er en frittstående og politisk uavhengig faglig og profesjonell 
medlemsorganisasjon. Samarbeid med andre kan være formålstjenlig for å ivareta 
Legeforeningens rolle innen medisinsk fagutvikling og som helsepolitisk aktør. Fagutvikling, 
fagmedisinske hensyn og foreningens helsepolitikk skal være retningsgivende for valg av 
samarbeidsformer.   
 

Både Legeforeningen og foreningens organisasjonsledd må være bevisst at samarbeid med 
omstridte aktører kan skade Legeforeningens omdømme og mulighet for innflytelse. 
Legeforeningen skal være særskilt varsom for inngåelse av samarbeid med kommersielle 
aktører. 
 
 

Legeforeningen har følgende formaliserte prosedyrer for samarbeid med andre; 

 Spørsmål om medlemskap i andre organisasjoner skal fremlegges landsstyret, jf. 
Legeforeningens lover § 1-5. 

 Samarbeid med legemiddelindustrien. Alle foreningsledd skal følge landsstyrets 
retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien, jf. Loen vedtaket i 2004, og 
senere justeringer i 2008 og 2011.  

 
 

For samarbeid med andre utover dette, gjelder følgende prinsipper og prosesser: 

 Samarbeide med andre aktører må ligge klart innenfor Legeforeningens 
kjerneoppgaver og formål. Det vil si at det må ha en klar forankring i Legeforeningens 
formålsparagraf, prinsipp og arbeidsprogram, og satsingsområder.  

 For å bedre folkehelsen er det viktig å samarbeide med aktører utenfor 
helsetjenesten der folkehelse skapes. Samarbeide med aktuelle pasientforeninger, 
humanitære og ideelle organisasjoner er ønskelig.  

 For å bidra til innovasjon og god tjenesteutvikling må Legeforeningen og fagmiljøene 
også være i dialog med forskningsmiljøene og tjeneste- og utstyrsleverandørene i 
helsetjenesten. Hovedforeningens samarbeid med kommersielle aktører eller deres 
representanter bør imidlertid forankres i foreningens sentralstyre.  

 Legeforeningens sentralstyre skal treffe avgjørelser i saker der foreningen inngår 
forpliktende samarbeid med andre aktører. 

 Det skal være full åpenhet om prosesser og avtaler inklusive honorar knyttet til slike 
verv. 

Det skal være full åpenhet om verv ledende tillitsvalgte har i slike organisasjoner, 
uavhengig av hvorvidt man representerer Legeforeningen.  

 

 

 



I saker der det er uenighet i sentralstyret om inngåelse av samarbeid, og det er mulige 
interessekonflikter, er gode prosesser avgjørende.  

 Ved uenighet bør foreningen høres gjennom intern høringsprosess før vedtak fattes. 
Høringsprosess utløses når 1/3 av sentralstyrets medlemmer krever det. Dette 
gjelder i særlig grad saker der Legeforeningen bidrar økonomisk og i saker der 
sentralstyret vurderer at inngåelse av samarbeid vil kunne bli gjenstand for en bred 
uenighet i foreningen.  

 I saker av særlig viktig karakter, eller der det foreligger en bred uenighet bør saken 
bringes opp for foreningens landsstyre før vedtak fattes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Primærhelsemeldingen 
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Landsstyret 

  

 

 

Deres ref.:    Vår ref.: 15/2332    Dato: 08.05.2015 

  

 

Sak 9.2 Primærhelsemeldingen 
 

7. mai la regjeringen for første gang fram en egen stortingsmelding om primærhelsetjenesten 

«Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet». Ifølge helseminister Bent Høie er det 

mange kommunale helse- og omsorgstjenester som i dag er gode hver for seg, men at tjenestene 

er for oppstykket og at helheten mangler. Dette rammer særlig dem med sammensatte behov. 

Med stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og 

omsorgstjeneste i kommunen. Regjeringens mål er å utvikle helsetjenestene ut fra pasientens 

behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester.  

 

Regjeringens ambisjoner: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering 

Regjeringen fremhever tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og 

teamorganisering.  

 

Teamorganisering: I dag må de fleste pasienter som får tilbud fra flere enn fastlegen, gå fra 

kontor til kontor. Helseminister Bent Høie vil nå forenkle dette, og samle leger, sykepleiere og 

andre profesjoner under samme tak og i team, såkalte primærhelseteam. Tiltakene som 

presenteres i meldingen, og som ifølge helseministeren skal legge til rette for bedre koordinerte 

tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, er: 

 Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene 

 Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk og 

finansieringsordninger. Endringer skal utredes først 

 Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte 

behov 

 

Kompetanse: Regjeringen erkjenner at de kommunale helse- og omsorgstjenestene har 

utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse, og at dette er uheldig når 

stadig mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Regjeringen forslår 

følgende tiltak for å øke de ansattes kompetanse: 

 Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister 

eller under spesialisering i allmennmedisin. Innretning skal utredes nærmere 

 Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene 

de trenger (reversere profesjonsnøytraliteten i helsepersonelloven) 

 Utvikle en handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i hele den kommunale 

helse- og omsorgssektoren 
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Ledelse: Ifølge regjeringen viser tilsyn at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og 

omsorgstjenestene. For at brukerne og pasientene skal få koordinerte helse- og omsorgstjenester 

av god kvalitet må det også stilles høye krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte 

deltjeneste, men på øverste nivå i kommunen. Regjeringen mener det trengs et lederløft for at 

man skal kunne klare å jobbe smartere og bruke ressursene bedre. Tiltakene som presenteres er:   

 Gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en lederutdanning i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. "Rektorskolen" 

 Legge til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal 

ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

 Videreføre arbeidet med ledelse i kvalitetsavtalen med KS 

 

I tillegg ønsker regjeringen å styrke kommunenes arbeid på rus og psykiatri. De foreslår blant 

annet å lovfeste kommunens plikt til å ha psykologkompetanse, innføre kommunal ø-hjelp 

døgnplikt også for psykisk helse- og rusområdet fra 2017, de og tar sikte på å innføre 

betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling, tidligst fra 2017. 

 

De la også frem tiltak for å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene (forsøksordning 

med statlig finansiering av omsorgstjenestene, lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg, og 

utarbeide en plan i samarbeid med KS som bygger på en forutsetning om netto tilvekst av 

heldøgns omsorgsplasser). 

 

Stortingsmeldingen finner du på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/  

 

Legeforeningens umiddelbare respons på meldingen leser du her 

https://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Fremtidens-primarhelsetjeneste-formes-na/  

 

Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå  
Legeforeningen erfarer at Samhandlingsreformen har hatt effekt. Stadig flere og sykere pasienter 

får sin behandling og følges opp utenfor sykehus. Behovet for flere leger i 

kommunehelsetjenesten vil fortsette å øke i fremtiden, samtidig som det utfordrer måten vi 

organiserer tjenestetilbudet på. Det positivt at primærhelsetjenesten nå vies politisk 

oppmerksomhet. 

Legeforeningen ser at det er behov for å styrke samarbeidet mellom profesjoner og de ulike 

tjenestene. Flerfaglighet og godt samarbeid i kommunene gir en bedre helsetjeneste. Det er 

imidlertid avgjørende at fastlegen har det medisinske hovedansvaret. Når flere faggrupper skal 

inviteres til å samarbeide i kommunehelsetjenesten, blir fastlegens koordinerende rolle viktigere 

enn noen gang. Vi må unngå at tjenesten stykkes opp og at det bygges siloer mellom 

faggruppene, noe helseministeren også selv advarer mot. Legeforeningen skal bidra til å sikre en 

helhetlig kommunehelsetjeneste hvor fastlegen har det medisinske hovedansvaret.  

 

Legeforeningen har lenge etterlyst mer oppmerksomhet på medisinsk faglig ledelse i 

kommunene, og det er bra at dette vies oppmerksomhet. Legeforeningen mener legene må ha en 

større plass i utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

 

Legeforeningen ble bedt om å komme med innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid 

med meldingen. Innspillene er samlet i eget notat som er tilgjengelig på Legeforeningens 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
https://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Fremtidens-primarhelsetjeneste-formes-na/
https://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Fremtidens-primarhelsetjeneste-formes-na/
https://legeforeningen.no/PageFiles/192651/141027%20Fremtidens%20prim%c3%a6rhelsetjeneste.pdf
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nettsider
1
.  Legeforeningen har utarbeidet en egen utviklingsplan for fastlegeordningen med 

forslag til tiltak for å styrke en stadig presset fastlegeordning
2
. I vinter lanserte også 

Legeforeningen en rapport om legevakttjenesten, der vi foreslår løsninger for å sikre 

befolkningen et bedre kommunalt akuttmedisinsk tilbud
3
. Disse dokumentene utgjør viktig 

bidrag i debatten om Legeforeningens mål og ambisjoner for fremtidens primærhelsetjeneste.    

 

Stortingsmeldingen har mange gode intensjoner og mål. Legeforeningen støtter mange av disse. 

Like fullt fremstår mye av den konkrete oppfølgingen som uavklart. Legeforeningen har nå 

mulighet til å fylle visjonene med innhold, og inviterer landsstyredelegatene til å komme med 

innspill til løsninger for å sikre gode kommunale helsetjenester til befolkningen.  

 

Det skal ikke fattes noen vedtak på bakgrunn av debatten. Landsstyredelegatenes innspill og 

kommentarer vil bli benyttet i Legeforeningens videre arbeid med primærhelsemeldingen.  

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

 

 

  
Geir Riise       Jorunn Fryjordet   

generalsekretær      avdelingsdirektør, samfunnspolitisk avdeling 

 

        ___________   

        Saksbehandler: 

        Sara Underland Mjelva   

        rådgiver, helsepolitikk 

                                                 
1
https://legeforeningen.no/PageFiles/192651/141027%20Fremtidens%20prim%c3%a6rhelsetjeneste.

pdf 
2
 http://legeforeningen.no/pagefiles/162633/utviklingsplan%20flo.pdf  

3
 https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Legevakt-for-alle---

men-ikke-for-alt/  

https://legeforeningen.no/PageFiles/192651/141027%20Fremtidens%20prim%c3%a6rhelsetjeneste.pdf
http://legeforeningen.no/pagefiles/162633/utviklingsplan%20flo.pdf
http://legeforeningen.no/pagefiles/162633/utviklingsplan%20flo.pdf
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Legevakt-for-alle---men-ikke-for-alt/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Legevakt-for-alle---men-ikke-for-alt/
https://legeforeningen.no/PageFiles/192651/141027%20Fremtidens%20prim%c3%a6rhelsetjeneste.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/192651/141027%20Fremtidens%20prim%c3%a6rhelsetjeneste.pdf
http://legeforeningen.no/pagefiles/162633/utviklingsplan%20flo.pdf
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Legevakt-for-alle---men-ikke-for-alt/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Legevakt-for-alle---men-ikke-for-alt/


 
 
 

Legeforeningens umiddelbare respons på primærhelsemeldingen: 

 
 
Fremtidens primærhelsetjeneste formes nå 
 
Helseministeren la torsdag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet».  

- Legeforeningen skal bidra til å sikre en helhetlig kommunehelsetjeneste hvor 

fastlegen har det medisinske hovedansvaret. 

 

Det er positivt at helseministeren varsler bedre oppfølging av pasienter med sammensatte, 

kroniske lidelser. Dette skal inngå i regjeringens politiske mål om «én helse- og 

omsorgstjeneste». Men når flere faggrupper skal inviteres til å samarbeide i 

kommunehelsetjenesten, blir fastlegens koordinerende rolle og den medisinskfaglige ledelsen 

i kommunene viktigere enn noen gang. 

 

- Flerfaglighet og godt samarbeid i kommunene gir en bedre helsetjeneste. Det er imidlertid 

avgjørende at fastlegen har det medisinske hovedansvaret. Slik unngår vi at tjenesten stykkes 

opp og at det bygges siloer mellom faggruppene, noe helseministeren selv advarer mot, 

påpeker president Hege Gjessing. 

 

Et forsømt område 

Regjeringen går inn for at alle fastleger skal ha spesialisering i allmennmedisin. - Det er 

gledelig at regjeringen også ønsker dette. Medisinsk spesialisering kommer pasientene til 

gode, sier Gjessing. 

 

Norsk kommunehelsetjeneste har blitt forsømt og underprioritert i altfor lang tid. 

Legeforeningen har derfor etterlyst en storstilt satsing. 

 

- Regjeringen burde lagt ned en enda større innsats i å styrke nettopp den medisinske 

kompetansen. Særlig når vi vet at enda flere eldre og alvorlige syke skal behandles i 

kommunene i fremtiden, understreker Gjessing. 

 

Helseteam rundt pasienten 

Helseministeren vil etablere team rundt pasienter som trenger bred faglig oppfølging. 



Legeforeningen støtter målet, men etterlyser hvordan denne samhandlingen skal fungere i 

praksis. 

 

Ikke minst gjelder dette for oppfølgingen av syke eldre med flere diagnoser, pasienter med 

kroniske lidelser, psykisk utviklingshemning og pasienter med psykiske problemer og/eller 

rusavhengighet. 

 

- Det må etableres tryggere og mer helhetlige pasientforløp for de med sammensatte behov. 

Dette krever at samhandlingen og informasjonsutvekslingen om pasientene bedres betraktelig, 

spesielt mellom de ulike tjenestenivåene i kommunen. Vi er spente på hvordan regjeringen 

skal sikre dette. 

 

Skal presse på 

Primærhelsemeldingen inneholder gode mål og intensjoner. Like fullt fremstår mye av den 

konkrete oppfølgingen som uavklart, for eksempel om det blir en økning i antall legeårsverk i 

kommunene. 

 

- Legeforeningen skal i det videre arbeidet presse på der det er nødvendig for å bidra til å 

realisere en best mulig primærhelsetjeneste for pasientene, oppsummerer Hege Gjessing. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Akuttfunksjoner i sykehus 
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Landsstyret 
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9.3 Akuttfunksjoner i sykehus 
 

Legeforeningens standpunkt om akuttberedskap 

På landsstyremøtet i 2011 vedtok Legeforeningen en resolusjon om nasjonal sykehusplan. 

Hovedpunktene i den var: 

 

 Nasjonal sykehusplan må beskrive hvor mange sykehus vi skal ha, hvor de skal ligge 

og definere minimumskrav 

 Lokalsykehus må inneholde akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og 

anestesi, med tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag 

 Nasjonal sykehusplan må være godt faglig og økonomisk forankret og vedtas i 

Stortinget 

 

I resolusjonen understreket Legeforeningen at en nasjonal sykehusplan er nødvendig for å gi 

alle pasienter gode og forutsigbare behandlingstilbud og skape tillit til 

spesialisthelsetjenesten. Lokalsykehusenes rolle, ansvar og plass i behandlingskjeden måtte 

også sees i sammenheng med kommunenes oppgaver. 

 

Kravene til akuttberedskap i lokalsykehus fra 2011, ble gjentatt i Legeforeningens rapport 

Sykehus for fremtiden fra 2014. I rapporten skriver Legeforeningen at faglig forsvarlighet, 

nødvendig beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i en ny sykehusstruktur. 

 

Regjeringens tre forslag til fremtidens sykehusstruktur 

I dagens sykehusstruktur er de fleste akuttmottakene bygd opp rundt tilbud om indremedisin, 

kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet. I årets sykehustale sa helse- og omsorgsministeren, Bent 

Høie, at denne organiseringen utfordres av at kirurgien sentraliseres, og at dette ikke er en 

trend vi kan velge bort ettersom den skyldes den medisinske og teknologiske utviklingen. 

Med dette utgangspunktet pekte helse- og omsorgsministeren på tre utviklingsmuligheter: 

 

1. Man kan fortsette med dagens struktur og opprettholde akuttkirurgi også ved de minste 

sykehusene noen år til. 
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2. Man kan følge tradisjonell medisinsk tenkning som sier at akuttfunksjonene i 

indremedisin alltid må være sammen med akuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien 

sentraliseres, vil det bety vesentlig færre akuttmottak, og dermed vesentlig færre 

sykehus. 

3. Man kan opprettholde vår desentraliserte sykehusstruktur, men tilpasse 

akuttfunksjonene basert på befolkningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan opprettholde 

medisinsk akuttberedskap ved flere sykehus nærmere der pasienten bor. 

 

Helse- og omsorgsministeren ga følgende vurdering av de tre alternativene: 

 

 Alternativ 1 som innebærer å fortsette som nå, vil bety en seigpining av sykehusene der 

kvaliteten vil lide. Mange små sykehus sliter allerede med å rekruttere fagfolk, særlig 

innen kirurgi. Det betyr at det ikke nødvendigvis er gitt hvilken kompetanse pasienten 

møter ved akutt sykdom. Denne utviklingen vil fortsette og sannsynligvis forsterkes. 

 

 Alternativ 2 innebærer at dersom sykehusene skal ha akuttfunksjon i indremedisin, 

kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet, vil det kreve et pasientgrunnlag på minst 60-

80 000 innbyggere. Dette betyr at minst halvparten av dagens sykehus har et for lavt 

pasientgrunnlag. Samtidig vil behovet for indremedisinske akuttberedskap øke også 

rundt de minste sykehusene fordi befolkningen der blir eldre og da har større behov for 

sykehustjenester. I dette perspektivet blir det et viktig spørsmål om indremedisin må 

sentraliseres sammen med kirurgien. 

 

 Alternativ 3 innebærer at de minste sykehusene har spesialister til stede hele døgnet 

innen indremedisin og anestesi, og kirurger tilgjengelig på dagtid når det arbeides med 

planlagt kirurgi. I en slik situasjon kan de minste sykehusene ha et pasientgrunnlag på 

20-30 000 innbyggere. Da vil det være mulig å opprettholde en desentralisert 

sykehusstruktur med medisinsk akuttberedskap hele døgnet. Helse- og 

omsorgsministeren understreket at dette ikke er uproblematisk, og fordrer et styrket 

samarbeid mellom sykehusene. 

 

Fagmiljøenes vurdering av helse- og omsorgsministerens forslag 

På bakgrunn av Høies invitasjon til debatt om hans tre alternativer, har Legeforeningen 

vurdert om det er nødvendig å revurdere vårt standpunkt til akuttberedskap i lokalsykehus. Et 

viktig ledd i denne prosessen fant sted 12. mars i år. Legeforeningen inviterte de 

fagmedisinske foreningene til et seminar for å diskutere fremtidig organisering av 

akuttkirurgi. Målet var å berede grunnen for saken til landsstyremøtet.  

 

Vurdering av alternativene 

Seminardeltakerne var enige om at alternativ 1, som i følge helse- og omsorgsministeren vil 

medføre en seigpining av sykehusene, ikke var en farbar vei. Fagmiljøene var delt i synet på 

om Legeforeningen fortsatt skal stille krav til at alle sykehus skal ha kirurgisk akuttberedskap 

(alternativ 2), eller om man under gitte forutsetninger skal åpne opp for at noen bare har 

medisinsk akuttberedskap (alternativ 3).  

 

En viktig forutsetning for alternativ 3 var at alle sykehus skulle ha indremedisinsk, kirurgisk 

og anestesiologisk kompetanse, men at kirurgien kunne begrenses til den elektive delen. 

Kravet om døgnkontinuerlig tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag ble ansett 

som ufravikelig.  
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Foruten om de tre modellene som Høie skisserte, påpekte seminardeltakerne at man bør se på 

andre modeller, eller vurdere om hver av de tre modellene passer til forskjellige deler av 

landet. 

 

 

Hva er et sykehus? 

Deltakerne diskuterte om et sykehus uten akuttfunksjoner innen indremedisin, kirurgi og 

anestesi, kunne kalles et sykehus. Hvis man valgte å kalle det et sykehus, ble det påpekt at 

man står overfor en stor oppgave med å reorientere befolkningen om hva de kan forvente av 

tilbud i sykehusene. 

 

Rekruttering 

Det ble argumentert for at akuttsykehus med fullverdig tilbud innen indremedisin, kirurgi og 

anestesiologi er viktig med tanke på rekruttering. Blant annet mente noen at det var lite 

realistisk å tro at man ville klare å opprettholde indremedisinsk akuttberedskap med 

anestesiologi, uten kirurgisk akuttberedskap.  

 

Fagmiljøene var enig om at løsninger med helgestengt og hjemmevakt ikke var ønskelig. Den 

fremtidige organiseringen av sykehus må ha et stabilt vaktsystem. I praksis vil det innebære 

minimum seksdelt vakt for hver spesialitet. 

 

Utdanning 

Norsk indremedisinsk forening påpekte at med det foreliggende forslaget om omgjøring fra 

grenspesialiteter til hovedspesialiteter i kirurgiske og indremedisinske fag, er det uklart om 

alle avdelingene i fremtiden bør ha en akuttberedskap for hver av grenspesialitetene. Hvis 

fremtidige hovedspesialiteter i disse fagene ikke betjener bredden, vil omleggingen av 

spesialitetsstrukturen i seg selv forsterke sentraliseringen av sykehusstrukturen. 

 

Norsk kirurgisk forening beskrev en utvikling hvor generell kirurgi forsvinner, og 

argumenterte for at Helsedirektoratets forslag til felles kompetanseplattform (common trunk) 

i kirurgiutdanningen ikke vil kunne erstatte generell kirurgi. 

 

Deltakerne påpekte også at tjeneste ved små sykehus utgjør en viktig del av 

spesialistutdanningen i kirurgiske fag. 

 

Resultatet av seminaret 

Resultatet av diskusjonene er at fagmiljøene ble enige om følgende to punkter: 

  

 Faglig kvalitet og forsvarlighet må veie tyngst i valget av en ny sykehusstruktur. 

 Reisetid til nærmeste sykehus er en tungtveiende faktor i avgjørelsen om hvilken 

akuttberedskap sykehusene skal ha. 

 

Sentralstyrets vurdering 
Sentralstyret mener at Legeforeningens standpunkt om at alle sykehus skal inneholde 

akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og anestesi, med tilgang til støttetjenester 

i radiologi og laboratoriefag, bør være hovedmodellen for norske sykehus. Avvik fra denne 

modellen må derfor bare skje unntaksvis og med klare kriterier.  Faglig kvalitet og 

forsvarlighet må veie tyngst i en slik avveining.  
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Full akuttberedskap ved sykehus i perifere strøk 

Sentralstyret mener at reisetid til sykehuset er en viktigere faktor å ta hensyn til enn 

befolkningsgrunnlaget. I perifere strøk med lang reisetid til nærmeste sykehus mener 

sentralstyret at noe annet enn full akuttberedskap er uaktuelt, til tross for at 

befolkningsgrunnlaget er lavere enn 60 000. Dette er en konsekvens av politikernes ønske om 

en desentralisert befolkningsstruktur. 

 

Det må iverksettes tiltak for å sikre at sykehus med lavt befolkningsgrunnlag, men som 

likevel må bestå av geografiske hensyn kan yte tjenester av god kvalitet. Dette innebærer at 

det aktivt må arbeides med rekruttering, frivillig ambulering, utveksling, samarbeid og faglig 

utvikling, slik tilfellet ofte er ved avdelingsdriften på større avdelinger. 

 

Fagmiljøer som leverer diagnostikk og behandling av god kvalitet, skal man være varsom 

med å oppløse. 

 

Unntak fra hovedmodellen med medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap 

Flere av dagens pasienter er multisyke. Helse- og omsorgsministeren har rett i at en stor andel 

av disse har indremedisinske problemstillinger, og at det vil være tilstrekkelig at 

vedkommende blir vurdert av en indremedisiner.  

 

Imidlertid blir mange pasienter lagt inn med uklare problemstillinger hvor det ikke er klart 

om vedkommende trenger indremedisinsk og/eller kirurgisk kompetanse. Dette gjelder 

spesielt eldre personer som ofte har diffuse symptomer. Eksempler på slike tilstander er akutt 

abdomen og ulike typer infeksjoner. For pasienter med uklare problemstillinger vil man i 

akuttmottak uten kirurgisk beredskap i praksis ende opp med to alternativer: 

 

 Pasienten legges inn for vurdering, men må overføres til et annet sykehus for 

diagnostikk og behandling. Ved et slik forløp, vil den samlede ressursbruken være 

større enn om pasienten hadde kommet direkte til et sykehus med fullt akutteam, og 

man kan forsinke diagnostikken. 
 

 Alle pasienter som vil kunne kreve kirurgisk vurdering sendes direkte til et sykehus 

med full akuttberedskap. Et viktig og ubesvart spørsmål i denne sammenheng er hvem 

som skal sortere og stabilisere pasientene. 

 

Sentralstyret mener at disse forholdene taler for at man bør være varsom med å trekke 

kirurgien ut fra akuttberedskapen.  Sentralstyret understreker også synspunktene som kom 

frem under seminaret 12. mars om at eventuelle unntak med sykehus uten akuttberedskap i 

kirurgi må ha døgnkontinuerlig tilgang på intensivavdeling med anestesiologisk kompetanse 

og til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag, og kirurger til stede på dagtid. Dette må 

være kirurger med kompetanse i generell kirurgi eller gastroenterologisk kirurgi. 

 

Et annet viktig kriterium for unntaket med sykehus uten akuttberedskap i kirurgi, er 

avstanden til neste sykehus med full akuttberedskap. Kongsberg sykehus, Orkdal sykehus og 

Lovisenberg diakonale sykehus er gode eksempler på unntak som sentralstyret mener er 

akseptable. Felles for disse tre sykehusene er at har kort reisetid til nærmeste sykehus med 

full akuttberedskap.  

 

Sykehus uten tilstrekkelig befolkningsgrunnlag, som ikke må ha full akuttberedskap av 

geografiske hensyn, og som ikke fyller de faglige kravene til et differensiert akutteam, bør 

ikke ha akuttfunksjoner.  
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Utdanning 

Mulighet for spesialistutdanning ved sykehus uten akuttkirurgi vil i kirurgi og anestesi ikke 

være egnet ut over tjeneste på 1 år. I indremedisin vil også utdanningsfunksjonen i disse 

sykehus være begrenset til inntil 2 - 2½  år da pasientvolumet også vil være selektert i 

indremedisin. I sykehus uten akuttkirurgi vil deler av turnustjenesten måtte avtjenes ved 

annet akuttsykehus. Begrenset utdanningsfunksjon vil i betydelig grad påvirke rekruttering til 

og mulighet til å ha vaktsjikt av turnusleger og leger i spesialisering ved disse sykehusene. 

 

Sykehus med akuttfunksjon i både i kirurgi og indremedsin er gode utdanningssykehus. Rene 

elektive kirurgiske utdanningsavdelinger gir god volumtrening, men har begrenset 

utdanningsfunksjon forøvrig. 

 

Forslag til vedtak/resolusjon om akuttberedskap i sykehus 

Under landsstyrets møte vil det bli fremlagt forslag til vedtak eller resolusjon om 

akuttberedskap i sykehus. 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

 

 

 

 

  

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær  fagdirektør 

 

 

Vedlegg 1: Noen punkter til diskusjon om innspillene fra faglig rådgivingsgruppe for 

sykehusstruktur til Nasjonal helse- og sykehusplan 

 

Vedlegg 2: Rapporten «Faglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur» fra Helse- 

og omsorgsdepartementets rådgivingsgruppe. 

 

 

 

 



Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189 

Noen punkter til diskusjon om innspillene fra faglig rådgivingsgruppe for 

sykehusstruktur til Nasjonal helse- og sykehusplan 

Bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan har Helse- og 

omsorgsdepartementet satt sammen en gruppe av fagfolk innen anestesi, kirurgi, ortopedi og 

indremedisin som kan gi departementet råd om faglige konsekvenser av de tre 

utviklingsretningene for norske sykehus som ble lansert av statsråd Bent Høie årets 

sykehustale. Rapporten fra rådgivingsgruppen ble publisert 4. mai (se vedlegg). 

Hovedkonklusjoner 

Rådgivingsgruppen kommer med to anbefalinger til Nasjonal helse- og sykehusplan: 

1) Å gå for modell 3 hvor man opprettholder en desentralisert sykehusstruktur, men 

tilpasser akuttfunksjonene basert på befolkningsgrunnlaget.  

 

I følge gruppen vil dette alternativet gi best kvalitet og sikkerhet for pasientene. 

Gruppen understreker at alternativet krever at man lager entydige retningslinjer for 

hvordan utredning og behandling skal fordeles mellom ulike sykehus etter modell fra 

nasjonal traumeplan. 

 

2) Antall sykehus i Norge som driver akuttkirurgi utover skadepoliklinisk virksomhet 

(større kirurgi og traumemottak) må reduseres betydelig i løpet av planperioden (10-

15 år). 

Gruppen mener at det med utgangspunkt i krav til teknologi, beredskap og 

kompetanse er vanskelig å se for seg at et sykehus kan ha akuttfunksjon innen kirurgi 

med mindre enn 80 000-100 000 mennesker i opptaksområdet.  

Vær og geografiske forhold kan gjøre det nødvendig å gjøre unntak fra denne regelen. 

Gruppen understreker at man i slike tilfeller må sikre at kvalitet og kompetanse blir 

prioritert. 

Gruppen ser liten beredskapsmessig nytte av å ha planlagt dagkirurgi som supplement 

til indremedisin i de minste sykehusene. 

Eksempler på punkter til diskusjon 

Kvalitetskrav som forutsetning for valg av modell 3 

I sin argumentasjon for modell 3 forutsetter rådgivingsgruppen flere tiltak som må på plass 

for å sikre god kvalitet. For eventuelle unntak med akuttkirurgi for sykehus med lavere 

pasientgrunnlag enn 80 000, skriver gruppen at «Kravene til kvalitet og kompetanse må ikke 

bli salderingspost. Helseforetakene må ta ansvar og organisere løsninger gjennom samarbeid 

og rotasjonsordninger. Spesialistene på sykehusenhetene som deltar i akuttkirurgi og 

traumemottak, må få særskilte krav til kompetansebygging og vedlikehold.» 

 Hvordan ville modell 1 og modell 2 sett ut dersom man la til grunn de samme krav til 

kvalitetssikring? 



 

 

Side 2 av 3 

 

Befolkningsgrunnlag som mål for kvalitet 

Rådgivingsgruppen bruker befolkningsgrunnlag som et indirekte mål på mengdetrening, og 

legger til grunn at for kirurgisk akuttberedskap bør man ha et befolkningsgrunnlag på 80 000- 

100 000 for faglig god drift. Tilsvarende legger de til grunn et befolkningsgrunnlag på 30 000 

for akutt indremedisin.  

Ved Norges største traumesykehus, OUS, operere hver traumekirurg færre enn 10 pasienter 

med alvorlig skader i buken per år. I en periode med reduksjon i antall slike operasjoner 

hadde OUS likevel en økende overlevelse for denne pasientgruppen.  

 Bør man bruke andre mål enn antall pasienter og befolkningsgrunnlag som et 

indirekte mål på kvalitet?  

Tidskritiske tilstander 

Innspillet nevner brannskadebehandling som et eksempel på sentralisering av avansert 

behandling. De fleste brannskadde får initial, livreddende behandling på sitt nærmeste 

akuttsykehus før de overføres til spesialbehandling ved Haukeland Universitetssykehus.  

Livreddende prosedyrer er ofte enklere prosedyrer som leger med klinisk erfaring kan 

håndtere selv om de ikke har mange pasienter med spesifikke akutte diagnoser per år. Ved 

brannskader kan kirurger og anestesileger ved det initiale sykehuset kunne etablere frie 

luftveier og intravenøse tilganger samt igangsette videre behandling, evt. i samarbeid med 

spesialavdelingen, før pasienten overflyttes til videre avansert behandling. 

 Hvordan vil de ulike modellene kunne ivareta tidskritiske tilstander i fremtidens 

sykehusstruktur? 

Medisinsk akuttberedskap og rekruttering 

Modellen som innebærer sentralisering av både kirurgisk og medisinsk akuttberedskap 

(modell 2) blir forkastet av rådgivingsgruppen fordi den innebærer en betydelig svekket lokal 

akuttberedskap.  

Gruppen mener at modell 3 vil medføre betydelig reduksjon av kirurgisk akuttberedskap, og 

at å ha planlagt dagkirurgisk virksomhet på et sykehus ikke gir en beredskapsmessig nytte. 

Samtidig ligger det i beskrivelse av modell 3 fra gruppen at også de indremedisinske 

akuttfunksjoner i betydelig grad blir sentralisert bort fra mindre sykehus uten kirurgisk og 

anestesiologisk beredskap. Behandlingsfunksjonen avgrenses til «Tilstander som ikke krever 

høyspesialisert diagnostikk eller behandling i akuttfasen... Slike sykehus vil også ha en viktig 

funksjon ved å behandle pasienter som overflyttes fra større sykehus etter at diagnostikk er 

utført og behandling igangsatt.» Rådgivningsgruppen påpeker at tilstander med hjerteinfarkt, 

hjerneslag, hjertestans, akutte pustebesvær, gastroblødninger, og tilstander som krever 

respiratorbehandling og/eller omfattende intensivbehandling vil være nødvendig å 

sentralisere. Som en konsekvens vil pasienter som en antar vil kunne ha disse tilstandene eller 

behov for mer avansert behandling, bli sendt direkte til et større sykehus. 
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 I hvilken grad kan man opprettholde medisinsk akuttberedskap og kompetanse i 

diagnostikk og behandling og samtidig ivareta rekruttering dersom store 

indremedisinske pasientgrupper og tilstander blir sentralisert for diagnostikk og 

behandling? 
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Faglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur 
 

Innspill fra faglig rådgivingsgruppe for sykehusstruktur til Nasjonal helse- og 

sykehusplan  

Bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan har Helse- og 

omsorgsdepartementet satt sammen en gruppe av fagfolk innen anestesi, kirurgi, ortopedi og 

indremedisin som kan gi departementet råd om faglige konsekvenser av de tre 

utviklingsretningene for norske sykehus som ble lansert av statsråd Bent Høie i sykehustalen 

7. januar, 2015. 

” I dagens sykehusstruktur er de fleste akuttmottakene bygd opp rundt tilbud om 

indremedisin, kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet. 

Vi ser nesten hver dag at denne organiseringen utfordres av at kirurgien sentraliseres. Dette 

er ikke en trend vi kan velge bort – den skjer i alle land og skyldes både den medisinske og 

teknologiske utviklingen, og det enkle faktum at øvelse gjør mester. 

Vi vet for eksempel at sentralisering av brystkreftkirurgien har ført til at flere overlever 

kreftsykdommen. 

Like viktig som at kirurgen er trent, er det at det diagnostiske teamet har bredde og erfaring. 

Slik unngår man også unødvendige inngrep. 

Med dette som bakteppe, ser vi tre utviklingsmuligheter for framtidens sykehusstruktur. Disse 

retningene skal belyses i Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 Vi kan fortsette med dagens struktur og opprettholder akuttkirurgi også ved de minste 

sykehusene noen år til. 

 Nummer to er at vi følger tradisjonell medisinsk tenkning som sier at akuttfunksjonene 

i indremedisin alltid må være sammen med akuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien 

sentraliseres, vil det bety vesentlig færre akuttmottak, og dermed vesentlig færre 

sykehus. 

 Og den tredje retningen er at vi opprettholder vår desentraliserte sykehusstruktur, 

men tilpasser akuttfunksjonene basert på befolkningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan 

opprettholde medisinsk akuttberedskap ved flere sykehus nærmere der pasienten bor.” 

 

Gruppen skal gi råd om hva som er de faglige konsekvensene av de tre modellene.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker særlig innpill på hva som kreves av støttefunksjoner 

for å gjøre en modell med akutt indremedisin, planlagt kirurgi og anestesi bærekraftig og 

faglig attraktiv for mindre sykehus.  

 

Mandat 

 Gi en vurdering av de faglige konsekvensene av de tre alternativene for framtidens 

sykehusstruktur, når det gjelder: 

o medisinsk teknologi og behandlingsmuligheter 

o nåværende og eventuell fremtidig spesialiststruktur for leger (jfr. rapport fra 

Helsedirektoratet) 

o rekrutteringssituasjonen for legespesialister 



 3 

o demografisk utvikling 

o fremtidig sykdomsbilde 

 

 Gi en faglig vurdering av hva som kreves av infrastruktur, støttefunksjoner, kompetanse 

og behandlingstilbud for å gjøre en modell med akutt indremedisin, planlagt kirurgi (eller 

ortopedi) og anestesi bærekraftig og faglig attraktiv for mindre sykehus 

 

Gruppen forventes ikke å levere en omfattende utredning, men skal bruke sin kompetanse og 

erfaring og sitt faglige skjønn til å utforme råd på ovennevnte områder. 

 

Gruppen består av: 

Johan Torgersen Helsedirektoratet   (leder) 

Kjersti Bergjord        Helse Møre og Romsdal                (anestesi) 

Elin V. Thorsen         Oslo universitetssykehus                   (gastrokirurgi) 

Tom Glomsaker        Stavanger universitetssykehus           (generell kirurgi) 

Øystein Berg             Sørlandet sykehus                             (ortopedi) 

Beate Sørslett            Nordlandssykehuset                           (indremedisin)             

Svein Rotevatn           Helse Bergen                                      (kardiologi) 

Kristine Wiencke  Oslo universitetssykehus   (gastromedisin) 

Gudmund Nordby     Lovisenberg                                       (medisinsk klinikk) 

Trine Vingsnes          Helse Førde                                        (medisinsk avdeling) 

Andreas Moan HOD     (sekretær) 

 

Gruppen har hatt tre møter:  5.februar, 11.mars og 17.april. 

 

Faglige konsekvenser av de tre alternativene for fremtidens sykehusstruktur 

Sykehusenes primære oppgave er pasientbehandling, forskning, utdanning og pasient- og 

pårørende opplæring. Foretaksmodellen er organisatorisk fornuftig, men man har ikke fått til 

oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus innad i et helseforetak i tilstrekkelig grad frem 

til nå. Det betyr at man ikke har evnet å utnytte sykehusene i en helhetlig modell. Medisinsk 

utvikling krever funksjonsdeling.   

Planlagt og forutsigbar oppgavedeling er en viktig del av et helhetlig kvalitetsarbeid og med 

stor betydning for pasientsikkerhet, og gruppen mener at det bør settes tydeligere krav til 

samarbeid og oppgavedeling mellom sykehus. Det er derfor avgjørende at en ved fordeling av 

funksjoner mellom sykehus tydelig kan vise til de kvalitetsmessige positive konsekvensene 

fordelingen av funksjoner fører til og at dette begrunnes faglig.  

I det følgende gir gruppen sin vurdering av helseministerens tre skisserte utviklingstrekk. 

 

Modell 1: Videreføring av dagens struktur og oppgavedeling 

Denne modellen tar som utgangspunkt at man ikke gjør vesentlige endringer verken i 

lokalisering av sykehus eller oppgavedelingen mellom dem. I praksis betyr det at man 

opprettholder akuttfunksjoner i indremedisin og kirurgi ved de fleste sykehusene (fire sykehus 

har i 2014 bare akutt indremedisin). 
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Utfordringer med dagens modell 

Det er i hovedsak to forhold som gjør at dagens modell ikke oppfattes som egnet for fremtidig 

utvikling: 

1. Norge har mange svært små sykehus. Lite pasientvolum gir liten trening og gjør det 

vanskelig å vedlikeholde kunnskap, kvalitet og praktisk ferdighet. Det gjelder alle 

diagnoser som ikke forekommer ofte, men i særlig grad alvorlige akutte tilstander og 

kirurgi. 

2. Medisinsk spesialisering innen diagnostikk og behandling har gitt bedre kvalitet og 

bedre overlevelse, men krever mer spesialisert kunnskap, utstyr og organisering. Dette 

er særlig tydelig innen kirurgiske fag og avansert akutt medisin. 

 

Bildet under er hentet fra delrapport ”Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk 

virksomhet ved mindre lokalsykehus (2014)”. Det synliggjør hvor ofte det foregår 

akuttkirurgiske inngrep i disse sykehusene som har befolkningsgrunnlag fra 25- 60 000 

mennesker. 

Akuttinnleggelser per døgn og hvor 
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(Dette er aktivitet i et utvalg av mindre sykehus. Utvalget er gjort for å være representativt og 

ikke fordi man mener at det er spesielle forhold knyttet til disse sykehusene. Tabellen kan 

derfor ikke leses som ”sykehus med spesielt liten aktivitet/spesielt utsatte sykehus”). 

 

I løpet av de siste 10 år har man sett en stor utvikling innen alle de kirurgiske fagområdene. 

Man har for eksempel gått fra åpen kirurgi til kikkhullskirurgi for mange ulike inngrep. Nye 

metoder, nytt utstyr og mer spesialiserte inngrep gjør at den enkelte kirurg ikke lenger 

behersker alle de nødvendige inngrep eller metoder for å kunne «ta seg av alt».  

 

Dette gjenspeiles også i den faglige utviklingen. Generell kirurgi er i ferd med å forsvinne 

som fagfelt. Tidligere inneholdt generell kirurgi krav til ferdigheter innen ortopedi og 

gynekologi og fødselshjelp. Diagnostikk og behandling som tidligere ble håndtert av generelle 
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kirurger, ivaretas i dag av grenspesialiserte kirurger innen for eksempel karkirurgi og urologi 

og mange av de tidligere generellkirurgiske inngrepene ivaretas nå av gastrokirurger. 

 I gastrokirurgi fortsetter spesialiseringen, og er i dag i ferd med å etablere seg som tre 

hovedretninger (øvre og nedre gastrokirurgi og lever/galle-kirurgi). Akuttkirurgi er et fagfelt i 

betydelig utvikling og vil kreve mer spesialisert kompetanse, avanserte støttefunksjoner og 

utstyr i enda større grad enn i dag. 

 

Teknologiutviklingen har gitt helt nye muligheter for å diagnostisere og behandle sykdommer 

(avansert billeddiagnostikk, intervensjonsradiologi, kikkhulskirurgi og lignende). Det er 

utbredt enighet om at denne utviklingen har ført til mindre invasive inngrep, mindre 

sykelighet, lavere dødelighet, bedre palliative tilbud, bedre livskvalitet og skreddersydde 

løsninger for pasientene. Det er dermed ikke et aktuelt alternativ å snu utviklingen, som også 

er en global utviklingsretning.  

 

Grensene mellom de medisinske spesialitetene endres også. Diagnoser som tidligere krevde 

en kirurg, behandles i dag av team som i tillegg til kirurg også kan bestå av radiologer og 

indremedisinere (for eksempel behandling via katetre i karsystemet eller via skop i 

mage/tarm) samt i multidisiplinære team der kirurger og indremedisinere samarbeider tett 

med radiolog, kreftspesialist og andre. Spesialisering, nok trening og gode team trygger 

kvalitet i pasientbehandlingen ved planlagt aktivitet på dagtid så vel som ved behandling av 

akutte tilstander på kveld, natt og helg.  

 

Videre er rekruttering til spesialisthelsetjenesten utfordrende. Selv på universitetssykehus er 

det vanskelig å rekruttere visse typer legespesialister. Generelt er det imidlertid langt 

vanskeligere å sikre stabil spesialistkompetanse til de minste sykehusene. 

Dette medfører utstrakt bruk av vikarer, dels i form av stabile vikarordninger, men også ved 

tilfeldig innleide vikarer gjennom vikarbyråer. Det siste gir ikke forutsigbar kompetanse, og 

bidrar lite til å utvikle lokale fagmiljøer eller kvalitet. Det er i ferd med å utvikle seg et todelt 

helsevesen der små sykehus i for stor grad bemannes av utenlandske leger med varierende 

kompetanse både medisinsk og språklig. 

 

Mangel på teknologi og rekrutteringsproblemer begrenser altså allerede utbredelsen av en del 

tjenester.  

 

Fortsatt har mange kirurger som arbeider i små norske sykehus generell kompetanse og kan 

utføre flere ulike inngrep med god kvalitet. Problemet er at det ikke utdannes nye generelle 

kirurger, den generelle kompetansen opprettholdes ikke og dagens modell med akuttkirurgi på 

så mange sykehus blir mindre og mindre stabil. På noen sykehus er det ikke lengre 

forutsigbart hvilken kirurgisk kompetanse som finnes på vakt. Det kan være gastrokirurg en 

dag og ortoped den neste selv om de skal betjene samme pasientgruppe. Kvaliteten i 

behandlingstilbudet blir varierende. Dette er et alvorlig varsel om at dagens modell ikke kan 

videreføres. 

 

Det eksisterer dermed et tidsvindu på kanskje 5-10 år som må brukes til å etablere fremtidens 

sykehusstruktur. Det er ikke et reelt alternativ å beholde dagens modell uten endringer. 

 

 

 

 

 



 6 

Konklusjon modell 1 (dagens organisering og struktur): 

Målet med helsetilbudet i Norge må være å sikre lik kvalitet og sikkerhet i pasienttilbudet. På 

mange steder vil pasienttilbudet være forlite til at trening, ferdigheter og kvalitet kan 

opprettholdes på det nivå dagens medisinske utvikling krever.  

 

Noe må gjøres annerledes – enten må vi få flere mennesker, redusere antall sykehus eller 

fordele oppgavene på en annen måte.  

 

Dagens struktur (omtalt som modell 1) innebærer i praksis en dårlig styrt avvikling av de 

minste sykehusene der det er uklart hvem som bestemmer og etter hvilke kriterier en 

nedbygging skjer. Det gir dårlig forutsigbarhet for fagfolk som igjen resulterer i at det er 

vanskelig å rekruttere kvalifisert personell, som igjen gir en uforutsigbar kvalitet for pasienter. 

Modellen kan ikke kontinueres uten endringer.  

 

Gruppen anbefaler derfor ikke at modell 1 opprettholdes.  

 

Modell 2 - Sentralisering av akuttfunksjoner 

Denne modellen baserer seg på at (akutt)kirurgi krever en viss størrelse på opptaksområdet for 

at kirurger og teamene rundt skal ha tilstrekkelig trening og erfaring. Det finnes ingen 

objektiv norm for hvor stort opptaksområdet bør være, men ulike fagmiljø og utredninger har 

antydet 100 000 som et minimum dersom man baserer seg på rent faglige kriterier. 

 

En tilleggsforutsetning i modellen er at akutt indremedisin og akutt kirurgi ikke kan drives 

uavhengig av hverandre – alle sykehus med akuttfunksjon må ha begge. 

 

Selv om modellen er lett å forklare medisinsk og organisatorisk er det ikke gitt at den gir best 

medisinsk kvalitet – først og fremst fordi lokal akuttberedskap svekkes betydelig. 

 

Konklusjon modell 2 

Dersom denne modellen innføres vil mer enn halvparten av landets sykehus være for små til å 

ha akuttfunksjoner (selv om opptaksområdet skjønnsmessig reduseres til 60- 80 000).  

 

Det betyr en så dramatisk nedbygging av landets samlede akuttberedskap og 

samfunnsberedskap at gruppen oppfatter denne modellen som teoretisk og ikke praktisk 

gjennomførbar, og har derfor brukt lite tid på modellen. 

 

Modell 3: Sykehus med tilpassede oppgaver og akuttfunksjoner 

Nøkkelen til denne modellen ligger i organiseringen av akuttfunksjonene og en forutsetning 

om at også akuttfunksjonene kan differensieres i de minste sykehusene. Allerede i dag har de 

minste sykehusene en begrenset rolle i håndtering av flere alvorlige tilstander. Det er fem 

tilstander som defineres som tidskritiske av den europeiske akuttmedisinforeningen; store 

skader, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertestans og akutte pustevansker. For de fire første går 

veien allerede i dag ofte forbi de minste sykehusene og til de som har bredere utrednings- og 

behandlingstilbud. 

 

 Større enheter og subspesialisering er nødvendig for optimal pasientbehandling innen for de 

kirurgiske fag. Dette vil i stor grad også gjelde for de alvorlige akutte indremedisinske 

tilstandene. 
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I dag har det utviklet seg formaliserte seksjoner på alle de største sykehusene der avdelingene 

subspesialiserer sine leger. I tillegg er flere funksjoner allerede regionalisert og noen også 

funksjonfordelt til 1-2 sentra i Norge, eksempelvis brannskader (nasjonalt senter på 

Haukeland), onkologisk ortopedi (kun to sentra i Norge) og visse typer hjerteinfarkt (syv  PCI 

senter i Norge). En slik subspesialisering kan ikke etableres på de minste sykehusene da ingen 

spesialister vil være i stand til å beherske hele faget teoretisk, ei heller praktisk ved at man 

behersker alle grunnleggende teknikker på et tilfredsstillende nivå.  

 

Erfaringsmessig vet vi at enhver som utfører en praktisk aktivitet blir dyktigere når samme 

handling gjentas mange ganger og gjerne over lang tid. Alle blir flinkere av repetisjon og 

rutine. Slik er det også for eksempelvis ortopeder og gastrokirurger som øker sin presisjon og 

reduserer feilmargin når det utføres et høyt antall inngrep av samme type. Dersom disse skal 

beherske et stort antall ulike kirurgiske inngrep må nødvendigvis dette føre til at antall 

operasjoner av hvert slag må gå ned. Herunder vil rutinen og kvaliteten på hvert enkelt 

inngrep ikke kunne bli så god som hos den som vier all sin arbeidstid til et mindre antall ulike 

operasjoner.  

 

Dette er dokumentert i et høyt antall vitenskapelige artikler. Det er bl.a vist at antall 

komplikasjoner er høyere for institusjoner og for ortopeder med lavt operasjonsvolum for det 

enkelte inngrep. Likende resultat er vist innen for gastrokirurgien for bl.a. behandling av kreft 

i endetarmen og innen karkirurgi for behandling av sprukket hovedpulsåre. Nøyaktig hvor 

stort pasientgrunnlaget må være kan diskuteres, og vil også variere noe for ulike 

inngrep/sykdomstilstand.  

 

For mange akutte indremedisinske tilstander kan imidlertid behandling skje på sykehus med 

et mindre befolkningsgrunnlag enn det som kreves for akutte kirurgiske sykdommer.  Dette 

gjelder sykdommer som ikke krever høyspesialisert diagnostikk eller behandling i akuttfasen 

og har også sammenheng med høy andel kroniske lidelser (diabetes, hjertesvikt, KOLS med 

flere) innenfor det indremedisinske fagfeltet. Pasientene som har disse sykdommene bruker 

spesialisthelsetjeneste hyppigere enn pasienter med kirurgiske diagnoser (flere kontakter per 

pasient), og vil ha nytte av større nærhet til bosted og kommunal helsetjeneste. Slike sykehus 

vil også ha en viktig funksjon ved å behandle pasienter som overflyttes fra større sykehus etter 

at diagnostikk er utført og behandling igangsatt. 

 

Imidlertid vil mulighetene for å kunne behandle alvorlige indremedisinske sykdommer ved 

små sykehus uten akutt kirurgi være begrenset av flere forhold.   

1. Den anestesiologiske og intensivmedisinske beredskapen er avgjørende for å kunne 

intubere pasienter og utføre respiratorbehandling ved akutt respirasjonssvikt, alvorlige 

hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. 

2. Det vil være en utfordring å opprettholde kompetansen blant leger og sykepleiere for 

slik behandling på små sykehus uten akutt kirurgi. Må suppleres med ambulering. 

3.  Noen akutte indremedisinske tilstander krever kompetanse ut over det som er omfattet 

av en generell vaktkompetanse i indremedisin.  For eksempel vil gastroskopi ved 

blødende magesår kreve betydelig erfaring for å håndtere tilstanden.   

4. Den teknologiske utviklingen har medført at det nå utføres en rekke radiologiske og 

endoskopiske prosedyrer hos indremedisinske pasienter der dette tidligere ikke var 

aktuelt.   
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Endringer i ytre forutsetninger 

Informasjonsteknologien har gitt pasientene store muligheter til å få tilgang på kunnskap, og 

helsevesenet kan på en helt annen måte kommunisere internt og eksternt. Telemedisinske 

løsninger kan bidra til å gi bedre behandling ved at informasjon kan nå spesialister selv om de 

ikke er fysisk tilstede. Spesialistene kan kommunisere med hverandre når tilstanden er 

komplisert og avgjørelser kan tas i team. 

 

Utviklingen i transportsektoren har gjort avstandene kortere. Veiene har blitt bedre, nye 

tunneler og broer er bygget og en omfattende utbygging av helikopter og flytransport er 

organisert. Ut i fra de planer som foreligger i nasjonal transportplan, vil vi se ytterligere 

forbedringer i løpet av få år. 

 

Helsevesenet har også brukt mye ressurser på å utvikle en prehospital tjeneste som  

har ført spesialisttjenesten ut der pasienten er, og sørger for å gi primær behandling og får 

pasienten til rett sted.  

Sammenheng mellom akuttkirurgi og fødetilbud 

Det er ingen direkte sammenheng mellom akutt kirurgi og fødetilbud. Et sykehus som har 

fødeavdeling trenger ”varme operasjonsstuer” – det vil si stuer som er i drift 24/7 og 

støttepersonell – men ikke kirurger siden det er gynekologer som gjør keisersnitt.  

Day or stay? 

Planlagt kirurgi kan organiseres både sentralisert og desentralisert. 

Dagkirurgi kan være enkle inngrep der pasienten alltid reiser hjem, eller man kan overvåke 

pasienten over natten. Gruppen kan ikke se for seg en 24 timers indremedisinsk beredskap 

kombinert med planlagt kirurgi med overliggende pasienter uten kirurgisk vaktberedskap. 

Imidlertid er det mulig å differensiere på på kirurgisk vaktberedskap for ivaretagelse av 

kirurgiske komplikasjoner og kirurgisk vaktberedskap for akutte tilstander. 

 

Ny oppgavedeling mellom sykehus 
Gruppen har valgt å belyse modell 3 med 2 konkrete allerede eksisterende eksempel som de 

mener kan videreutvikles til å gjelde nasjonalt med tanke på organiseringen av 

akuttfunksjonen og sykehusstruktur: 

1. Hva kan vi lære av Helse Førde 

2. Hva kan vi lære av traumesystemet 
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Hva kan vi lære av Helse Førde 

Helse Førde består av sykehusene Nordfjord, Lærdal og Førde. Samlet befolkningsgrunnlag er 

omtrent 115 000 mennesker. 

 
 

Nordfjord og Lærdal har akutt indremedisin men ikke akutt kirurgi, mens Førde har alle 

funksjoner. Reisetid fra Nordfjord og Lærdal til Førde er 2-2.5 timer med bil. 

Helse Førde har utviklet dagens modell gjennom om lag 10 år. 

 

Helse Førde styrer sine sykehus faglig som om det var ett sykehus. Et viktig grep er at 

konfereringen ved innleggelse av pasienter er sentralisert i helseforetaket. 

 

Ettersom sykehusene har ulike funksjoner er det avgjørende at pasienten kommer på rett 

sykehus. Samtidig ønsker man å flytte den beste faglige kompetansen så langt frem i 

behandlingskjeden som mulig. 

 

Som eneste helseforetak (med mer enn et sykehus) i Norge har Helse Førde felles konferering. 

 

Om vi bruker hjerneslag som eksempel, så vil en fastlege i Lærdal ved mistanke om at en 

pasient i Lærdal har fått hjerneslag ikke lenger melde pasienten til vakthavende 

indremedisiner på sykehuset i Lærdal. I stedet går telefonen til nevrolog i Førde som 

bestemmer over hele behandlingskjeden i Helse Førde.  

 

Dette er alternativene som vurderes ut fra pasientens tilstand: 

1. Pasienten flys rett til Haukeland Universitetssjukehus for spesialisert behandling der.  

2. Pasienten kan tas rett til slagavdelingen i Førde. 

3. Pasienten kan innlegges for akutt diagnostikk og eventuelt trombolysebehandling i 

medisinsk avdeling på lokalsjukehuset i Lærdal. 

 

Det er mange forhold som vil avgjøre hvor pasienten får sin primærbehandling. I tillegg til 

medisinske vurderinger er avstand, fremkommelighet og tilgang på transport avgjørende. 

 

Dersom pasienten legges inn i Lærdal, så kobler man opp akuttmedisinsk videokonferanse til 

nevrolog i Førde. Turnuslege, indremedisiner og anestesilege håndterer pasienten på 

akuttrommet i Lærdal, og nevrologen i Førde er med via video, gir råd osv.. CT gjennomføres 

i Lærdal som deretter tolkes i Lærdal eller i Førde før nevrolog i Førde eventuelt ordinerer 

blodproppløsende behandling. 
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Deretter bestemmes om pasienten skal ferdigbehandles i Lærdal eller (vanligst) overføres til 

slagenheten i Førde. 

 

Slik fungerer fordelingen av pasienter også innen akutt indremedisin. Styrker ved 

arbeidsmåten er  

- Første medisinske vurdering gjøres av lege med høyere kompetanse. 

- Kompetansen og kapasiteten i Førde brukes for alle tre sykehus. 

- Legen som sitter sentralt og mottar innmeldingene gjør en totalvurdering av hva som 

faglig vil være best for pasienten.  

  

Man har videre retningslinjer for hvilke pasienter som behandles hvor. Pasienter med risiko 

for å utvikle intensivbehov, trenge kirurgisk behandling eller flere blodoverføringer og 

dermed en større blodbank, transporteres til Førde. Lokalsykehusene brukes til stabilisering 

når nødvendig. 

Hva kan vi lære av traumesystemet? 

I 2007 etablerte man en sammenhengende behandlingskjede for pasienter med alvorlige 

skader. Denne omfatter alt fra hva som skal gjøres på skadeplass, rutiner for varsling og hva 

som skjer i AMK og prinsipper for fordeling av pasienter mellom ulike sykehus basert på 

objektive kriterier. 

 

Ikke minst er det laget en tydelig oppgavedeling mellom de ulike sykehusene. Med ulike 

oppgaver følger ulikt krav til kompetanse, organisering, trening og utstyr. 

 

Traumesystemet revideres og utvikles i ny versjon i 2015, og gruppen har vurdert dette 

arbeidet med tanke på overføringsverdi til andre områder og mener det er en rekke ting her 

som egner seg for generell utbredelse og er dirkete overførbart: 

1. Tydelige kriterier for hvilke pasienter som skal til hvilket nivå i 

spesialisthelsetjenesten.  

2. Tydelige krav til konferering og mobilisering av tilstrekkelige ressurser.  

3. Definerte krav til hvilken plass det enkelte sykehus skal ha i behandlingen av denne 

pasientgruppen. For å ha traumefunksjon må sykehuset ha akuttkirurgi 24/7 med 

tilhørende anestesi og medisinsk støtte. Der er krav til utstyr, organisering og trening. 

Det kreves egen traumekoordinator, og det er ikke slik at jo færre traumer et sykehus 

har jo mindre trenger man traumekoordinator. Det er omvendt, fordi det ved lite 

pasientantall er nødvendig å trene mer og arbeide mer aktivt med å holde et team 

samlet og funksjonelt. 

4. Klare regler for overflytninger. 

5. Kvaliteten i systemet overvåkes via fagfellevurderinger (faglig revisjon). Man får 

besøk av en gruppe fagfolk fra sykehus av tilsvarende størrelse samt et større 

traumesenter og går gjennom organisering, trening og kompetanse. Det 

regionale helseforetaket er bestiller og garantist for ordningen.  

 

 

Konklusjon: 

Gruppen mener at oppbyggingen og prinsippene fra nasjonal traumeplan bør overføres og 

brukes som utgangspunkt for funksjonsfordeling og kvalitetssikring av de ulike sykehusnivåer 

også for akutt medisinske- og akutt kirurgiske tilstander. Helse Førde har allerede et liknende 

system.  
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En nasjonal plan må definere de ulike kravene til ulike sykehusnivå samt besørge et system 

som påser at kravene etterleves. Dette må til for å sikre robuste system med høy kvalitet og 

kompetanse og et så likeverdig behandlingstilbud til alle pasienter som mulig.  

 

Det bør etableres systemer som ivaretar koordinering av pasientforløpene nasjonalt, regionalt 

og lokalt. 

 

Nasjonal plan for akuttsykehus 
Ved økt oppgavedeling innen akuttfunksjonene er det nødvendig å lage en samlet plan som 

beskriver samspillet mellom de ulike sykehusene i behandlingskjeden. En nasjonal plan for 

akuttsykehus må inneholde kriterier og krav for blant annet: 

   

• Vurdering/konferering fra prehospital/innleggende innstans 

• Institusjonens dedikasjon  

• Infrastruktur 

• Kompetanse 

• Triage og overflyttingskriterier 

• Kvalitetssikring samt evaluering/sertifisering av det enkelte sykehus 

  

Vurdering og prehospitale tjenester– rett pasient til rett sykehus 

De prehospitale tjenestene vil måtte endres ettersom akuttfunksjonene endres eller 

akuttsykehus forsvinner. Det er avgjørende at pasientene havner på riktig nivå. I dag finnes 

Medisinsk Index som AMK benytter for å sørge for riktig respons til pasientene. Denne er 

oppbygd rundt symptomer. Her er det mulig å utvide Index, slik at pasienten også havner på 

riktig sykehus gitt ulike kriterier. Disse kriteriene kan være basert på enten symptomer og 

funn eller klare diagnose kriterier, f. eks STEMI hjerteinfarkt, slag, sepsis osv.  

 

Det er også viktig at de prehospitale tjenestene styrkes både med tanke på kvantitet, 

kompetanse og kvalitet. 

 

Konferering om innlegging bør legges til kompetent vakt i sentrale sykehus. 

Institusjonens dedikasjon  

Inkluderer bl.a. støtte fra ledelse, dedikert personell, kvalitetssikringsplan, skriftlige rutiner, 

oppfølgingsplan, overflyttingskriterier, registrering i nasjonale register, utdanningsplan for 

alle personell grupper, plan for samarbeid mot sykehus på nivåene over osv. 

  

Krav til infrastruktur og utstyr 

Ulike krav til ulik type akutt sykehus:  

Krav til egnede mottaksrom, krav til støttefunksjoner som rtg/lab, krav til blodbank, krav til 

anestesiberedskap, krav til evt intensivsenger og respirator, krav til tilgjenglighet av 

operasjonsstuer, krav til tilgjengelig av intervensjonsradiologi med mer  

Krav til kompetanse og team 

De ulike nivåene må ha definerte krav til: 

• Teamsammensetning 

• Teamaktiverings kriterier 

• Teamtrening 
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• Ansvarlige leger inkl erfaringsnivå/år i faget/spesialitet samt kurskrav, kompetanse- og 

ferdighets krav etc. 

• Trening, vedlikehold av ferdigheter og kompetanse hos det enkelte team 

medlem/ansvarlig lege – spredning av kompetanse inkl rotasjonsordninger 

• Innkallingskriterier for bakvakter inkl tidsavstand fra sykehus og kompetansekrav 

  

Klare overflyttingskriterier både til regionalt og sentralt nivå.  

Viktig for å fange opp feil triage initialt, endring i pasientens tilstand, nytilkomne symptom 

osv. I disse tilfellene er det viktig med konferering til høyere nivå raskt.  

  

Kvalitetssikring og overvåkning 

-Registrering av kvalitet, etterlevelse av retningslinjer og klinisk utkomme bør være selvsagt, 

og kan skje på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

  

Fra traume til akuttmedisin 
Vi har ”indremedisinske” pasientforløp som minner om overstående. EKG tatt prehospitalt vil 

være avgjørende for om en hjerteinfarkt pasient skal rett til et sentralt PCI senter ( for ø.h. 

utblokking av blodårer), liknende sløyfe er for hjerneslagpasienter. 

 

Gruppen tenker seg liknende seleksjon for flere konkrete medisinske tilstander.  

  

For eksempel kan en pasient med en akutt blødning i mage-tarmsystemet triageres til et 

akuttsykehus med de nødvendige funksjoner ut fra symptomene alene. Akuttsykehus med 

tilpasset funksjon uten endoskopiberedskap bør ikke ta imot en slik pasient, ved større 

blødning trengs akuttkirurgisk beredskap.  

 

I andre tilfeller kan fysiologiske kriterier og transportavstand avgjøre hvor pasienten fraktes 

primært; til et sykehus med akuttkirurgi og akutt endoskopiberedskap eller til et sykehus som 

i tillegg har akutt intervensjonsradiologisk mulighet (hvis pasienten tåler transporten hit).  

 

På den annen side kan de aller fleste pasienter som har pådratt seg en akutt lungebetennelse 

med allmennpåvirkning, men som har liten/ingen fare for respirasjonsvikt, egne seg for 

innleggelse på et akuttsykehus med tilpasset funksjon. Her vil man kunne behandle med 

antibiotika og væske.  

 

Også på sykehus med tilpasset akuttfunksjon vil det være krav til infrastruktur (for eksempel 

mottaksrom med overvåkningutstyr, lab prøver inkl blodgass, i.v. tilganger, rtg-undersøkelser 

osv.) Sykehus med tilpassede akuttfunksjoner kan også ha ulike tjenestenivå, for eksempel når 

det gjelder endoskopiberedskap. Men full intensivavdeling, intervensjonsradiologi eller akutt 

kirurgi vil ikke inngå i disse sykehusene. 

 

 

Egen akuttmedisinsk spesialitet? 

 Pasienter som er funnet egnet til å bli tatt hånd om på et lite sykehus har også krav på best 

mulig behandling. Dette ivaretas best av spesialister med kompetanse innen et fagfelt. I tråd 

med norsk praksis har anestesilegen en viktig rolle ved ivaretagelsen av pasienter tiltrengende 

øyeblikkelig hjelp. Gruppen mener at kombinasjonen av lege med bred indremedisinsk 

kompetanse og anestesilege best vil ivareta pasientene.  
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I en modell med små sykehus med tilpasset akuttfunksjon som baserer seg på god triagering 

og fordeling av pasientene, vil det være mindre behov for egen akuttmedisinsk spesialitet. 

Denne spesialistens fremste rolle er å triagere og sortere pasienter slik at de havner i rett 

pasientforløp og på rett omsorgsnivå. Dette skal i det foreslåtte systemet i stor grad være 

ivaretatt prehospitalt før pasienter ankommer de små lokalsykehusene. Egne organspesialister 

vil så sørge for at pasientene som legges inn vil få oppdatert og god behandling i tråd med 

beste praksis.   

Konsekvenser av økt oppgavedeling mellom sykehusene 

For utdanning 

Når sykehusene i større grad deler oppgaver seg imellom innenfor et helseforetak, betyr det at 

ulike pasientgrupper behandles i ulike sykehus. Dette vil ha konsekvens for utdanningen av 

helsepersonell – både leger og sykepleiere. 

 

Utdanningen må finne sted der pasientene er. Det betyr at flere helsearbeidere må få flere 

deler av sin utdanning på ulike sykehus innenfor helseforetaket - ambulering må tas i bruk 

som et virkemiddel for å opprettholde god kompetanse på små sykehus og for å sikre bredere 

utdanning av spesialister. 

 

Ambulering i utdanning forbereder også for ambulering senere. 

For kompetanse og bemanning  

Det er ikke gitt at økt oppgavedeling mellom sykehusene vil gjøre rekruttering samlet sett 

lettere eller vanskeligere.   

 

Reglene for spesialistutdanning er under endring. Det gir både muligheter og utfordringer. 

Den mest umiddelbare utfordringen er at gastrokirurgi gjøres til vaktbærende kirurgisk 

spesialitet. Det er allerede i dag for få gastrokirurger.  Det betyr at hvis dagens modell med så 

mange sykehus med akuttkirurgi opprettholdes vil det oppstå et betydelig underskudd på 

gastrokirurger. Helseforetakene må ta høyde for bemanning av små sykehus i sine 

rekrutteringsstrategier. De små sykehusene må ikke bli overlatt til seg selv når det gjelder 

rekruttering av stabil arbeidskraft. 

Ambulering og hospitering  

Krav til kvalitet, pasientsikkerhet og god faglighet medfører behov for hospitering og 

ambulering. 

 

Det er en utbredt myte at fagfolk ikke vil ambulere. Gruppen fremhever at det er mulig å få 

dette til dersom man legger til rette for det, og at fagfolk faktisk ofte er de som ser behovet 

tydeligst. Dette fungerer i Helse Førde, i Vestre Viken, i Finmarkssykehuset og mange andre 

foretak. 

 

For å bli spesialist i mange fag må du faktisk rotere – fordi funksjoner er fordelt mellom ulike 

sykehus.  Spesialister må gjennom sin utdanning lære seg hele behandlingskjeden og både 

vanlige og sjeldne tilstander. Helseforetak som består av både små og store sykehus vil være 

gode læringsarenaer for utdanning av spesialister.  

 

Ambulering kan vurderes som prinsipp i Nasjonal helse- og sykehusplan.  
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Oppsummering og hovedkonklusjoner : 
 

 

1. Gruppen konkluderer med at modellen med økt oppgavedeling mellom sykehus 

og differensierte akuttfunksjoner (modell 3) er den som vil gi best kvalitet og 

sikkerhet for pasientene. Det krever at man lager entydige retningslinjer for 

hvordan utredning og behandling skal fordeles mellom ulike sykehus etter modell 

fra hvordan pasienter med alvorlig skade fordeles og behandles.  Dette systemet 

bør utvides til å omfatte alle pasienter med akutt alvorlig sykdom. 

 

Gruppen mener at oppbyggingen og prinsippene fra nasjonal traumeplan bør overføres og 

brukes som utgangspunkt for funksjonsfordeling og kvalitetssikring av de ulike sykehusnivåer 

også for akutte indremedisinske- og akutte kirurgiske tilstander. Liknende oppbygging er 

allerede gjennomført i Helse Førde. Uavhengig av hvilken modell som velges, må det stilles 

krav til det enkelte akuttsykehus. Disse vil være ulike for regionale sentra, akuttsykehus med 

akuttkirurgi og traumefunksjon og for mindre akuttsykehus med tilpasset funksjon. En 

nasjonal plan må definere de ulike kravene til ulike sykehusnivå samt besørge et system som 

påser at kravene etterleves. Dette må til for å sikre robuste system med høy kvalitet og 

kompetanse og et så likeverdig behandlingstilbud til alle pasienter som mulig. 

Allerede i dag eksisterer slike forløp for flere indremedisinske og andre kirurgiske tilstander 

og det ligger et stort potensial i å utvide denne tankegangen til all øyeblikkelig hjelp. 

 

Gruppen anbefaler at hvert helseforetak definerer sine minimums øyeblikkelig-hjelp tilbud og 

deretter fordeler oppgavene mellom de ulike sykehusene. Oppgavene fordeles i tråd med 

hvilke ressurser det enkelte sykehus har. Om helseforetaket inneholder sykehus med akutt 

indremedisin uten akutt kirurgi må det for eksempel defineres at pasienter som trenger/kan 

trenge kirurgisk vurdering ikke skal sendes dit.  

 

Helseforetaket bør ta ansvar for at pasienter selekteres til sykehus i samsvar med den 

kompetansen sykehusene har. Melding om pasient som skal legges inn tiltrengende 

øyeblikkelig hjelp bør gå til en konfereringsinstans (AMK i samarbeid med spesifikk 

kompetanse) i det enkelte helseforetak. Pasienten sendes til rett sykehus, ikke nødvendigvis til 

det nærmeste. Konfereringsinstansen forholder seg til gjeldende faglige retningslinjer samt 

prosedyrer utviklet nasjonalt samt i helseforetaket for de lokale forholdene som tar høyde for 

de enkelte sykehus sine ressurser. Dette gir også forutsigbarhet for innleggende instans i 

tillegg da all kontakt om pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp går til samme 

koordineringsinstans. 

 

I tillegg til kriterier for plassering av pasient på rett omsorgsnivå, må det etableres rutiner for 

evaluering av pasient etter mottak i sykehus og gjennom observasjon. Pasienters tilstand kan 

endres og det særlig viktig at dette erkjennes raskt slik at pasient kan overføres til høyere 

omsorgsnivå dersom nødvendig. 

 

 

2. Gruppen anbefaler at antall sykehus i Norge som driver akutt kirurgi utover 

skadepoliklinisk virksomhet (større kirurgi og traumemottak) reduseres 

betydelig i løpet av planperioden (10-15år).  

 

Med utgangspunkt i krav til teknologi, beredskap og kompetanse er det vanskelig å se for seg 

at et sykehus kan ha akutt funksjon innen kirurgi med mindre enn 80000-100.000 mennesker i 
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opptaksområdet. Et befolkningsgrunnlag fra 30 000 mennesker og oppover kan være 

tilstrekkelig for å drive akutt indremedisin på døgnbasis. Et sykehus kan dermed ha 

tilstrekkelig grunnlag for å drive akutt indremedisin, men være for små til å drive med akutt 

kirurgi.  

 

I regioner hvor værforhold og geografi gjør at avstanden blir altfor lang, må det settes inn 

ekstra ressurser for å dekke beredskapen, og det kan være nødvendig å gjøre unntak slik at 

man har akutt kirurgi selv om befolkningsgrunnlaget er under 80- 100 000. Kravene til 

kvalitet og kompetanse må ikke bli salderingspost.  Helseforetakene må ta ansvar og 

organisere løsninger gjennom samarbeid og rotasjonsordninger.  Spesialistene på 

sykehusenhetene som deltar i akuttkirurgi og traumemottak, må få særskilte krav til 

kompetansebygging og vedlikehold.  

 

Små sykehus i distriktene har en viktig rolle med tanke på samfunnssikkerhet, beredskap og 

som lokale trygghetsbaser. Denne rollen bør videreføres, men da må de minste sykehusenes 

funksjon tilpasses slik at de blir levedyktige og bærekraftige.  

 

Det er ikke her pasientene med alvorlig akutt skade eller sykdom skal behandles, men 

sykehusene skal inneholde et tilbud til befolkningen for de vanlige og mindre akutte tilstander 

samt tilby for eksempel organspesifikk utredning og behandling både poliklinisk og som 

inneliggende. Gruppen ser liten beredskapsmessig nytte av å ha planlagt dagkirurgi som 

supplement til indremedisin i de minste sykehusene. 

 

Det må for alle deler av spesialisthelsetjenesten være krav til kvalitet og sikkerhet, tilgang på 

spesialister med rett kompetanse, tilgang på nødvendig teknologi og tilstrekkelig 

pasientgrunnlag. Ny sykehusplan må basere seg på realitetene i medisinsk utvikling.  



 

 

 

 

 

 

Sak 10  

 

Forslag om prinsipprogram for  

1.9.2015 – 31.8.2019 
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  Til landsstyret 

  

  

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/665 Dato: 4.5.2015 

  

 

Sak 10 Forslag om Prinsipprogram for 1.9.2015 – 31.8.2019  
 

Hvert fjerde år beslutter landsstyret nytt Prinsipprogram og hvert annet år nytt Arbeidsprogram 

(se sak 11). For å utarbeide forslag til nytt Prinsipprogram for 2015 – 23019 og nytt 

Arbeidsprogram for 2015 – 2017 besluttet sentralstyret i møte den 11.11.2014 å nedsette en 

arbeidsgruppe bestående av Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder av Of, Kari 

Sollien, sentralstyremedlem og leder av Af, og Marit Halonen Christiansen, sentralstyre-

medlem og daværende leder av Ylf. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i prosessen mot 

nytt utkast. Sentralstyret drøftet forslag til prinsipprogram og forslag til arbeidsprogram og 

vedtok i møte 12.02.2015 å sende forslagene på høring til yrkesforeningene, lokalforeningene, 

fagmedisinske foreninger og regionutvalgene.  

 

I høringsutkastet til nye Prinsipp- og arbeidsprogram ble det poengtert at det nå er et noe 

tydeligere skille mellom de to, i form og innhold, enn i nåværende fireårsperiode.  

 

Prinsipprogrammet beskriver Legeforeningens verdigrunnlag og bygger i hovedsak på det 

eksisterende prinsipprogrammet. Verdiene ligger fast, men målene og beskrivelsene er justert i 

møtet med en ny tid og nye politiske utfordringer. Hovedmålene for arbeidet fremover er mao 

nedfelt i prinsipprogrammet. Arbeidsprogrammet er i større grad videreutviklet, både i form og 

innhold. Det er både normativt og argumenterende. Arbeidsprogrammet inneholder konkrete 

budskap foreningen ønsker å videreutvikle og arbeide for i den neste toårsperioden.  

Arbeidsprogrammet beskriver således delmålene man ønsker å arbeide for i kommende toårs 

periode. 

 

Prinsipp- og arbeidsprogrammet skal være en sentral del av grunnlaget for Legeforeningens 

strategiske arbeid i programperioden. Programmet kan nødvendigvis ikke utgjøre en 

fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever overordnete områder foreningen skal 

arbeide med i neste fireårsperiode. Virketidspunktet vil sammenfalle med sentralstyreperioden. 

Med utgangspunkt i disse overordnede dokumentene vil nytt sentralstyre kunne fatte konkrete, 

faglig-politiske satsingsområder. 

 

Det er kommet inn 12 høringsuttalelser. De som har avgitt høringsuttalelser er: Norsk 

overlegeforening (Of), Yngre legers forening (Ylf), Allmennlegeforeningen (Af), 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Norsk 

arbeidsmedisinsk forening (NAMF), Norsk medisinstudentforening (NMF), Oslo legeforening, 

Hordaland legeforening, Troms legeforening, Legeforeningens forskningsutvalg og 

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.  
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Sentrale større tilbakemeldinger i høringen knyttet til prinsipprogrammet var: 

 

Ønske om felles tittel for prinsipprogram og arbeidsprogram 

I høringsutkastene var overskriften på Prinsipprogrammet Medisinsk kunnskap – fundamentet i 

helsetjenesten, mens Arbeidsprogrammet hadde overskriften Trygghet, faglighet, åpenhet. I 

høringen kom det frem forslag om at begge programmene burde ha samme tittel, for å vise den 

innbyrdes sammenheng mellom de to dokumentene og for å tydeliggjøre en felles visjon over 

tid. I det vedlagte forslag er tittelen justert for begge programmene til Med kvalitet og fag som 

ledestjerne, for å vise Legeforeningens visjon for fremtiden fremover. 

 

 

Med bakgrunn i høringsuttalelsene vedtok sentralstyret 21.4.2015 et justert forslag til 

prinsipprogram som innstilling overfor landsstyret. 

 

 

 Forslag til vedtak: 

 

Forslag til Prinsipprogram 2015-2019 godkjennes. 

 

 

Høringsuttalelsene fra foreningsleddene finnes samlet på 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---

Forslag-til-Prinsipprogram-2015-2019-og-arbeidsprogram-2015-2017/. 

 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

 

       
Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     avdelingsdirektør 

 

 

       saksbehandler: Anders Vollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Sentralstyrets forslag til Prinsipprogram 2015-19 
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Forslag til Prinsipprogram 2015-2019 for Den norske legeforening  
 

MED KVALITET OG FAG SOM LEDESTJERNE  

 

I henhold til lovene i Legeforeningen er foreningens formål: 

 å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.  

 å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og 

økonomiske interesser.  

 å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.  

 å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.  

 å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk.  

 å fremme tiltak for folkehelsen. 

 å arbeide med helsepolitiske spørsmål. 

 

Tittelen for prinsipprogrammet understreker at Legeforeningen i denne programperioden vil sette 

kvalitet og faget i førersetet. Bedre rammer for fagutvikling og kvalitet vil styrke pasientenes 

sikkerhet, og sikre nødvendig kompetanseutvikling blant ledere og ansatte i hele helsetjenesten. 

 

Etikk i alt vi gjør  

Etikk er grunnleggende for helsetjenesten og legegjerningen. Viktige etiske avveininger og krav er 

implementert i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning. Medisinsk utvikling, og 

endrede krav og normer i befolkningen fører til nye etiske utfordringer. Muligheten til å gjøre 

riktige etiske valg utfordres også  av nye prioriteringskrav, effektivitetskrav og omorganiseringer. 

Legeforeningen mener god profesjonsetikk vil bidra til en bedre helsetjeneste – for pasienter og 

pårørende.   

 

Medisinsk forskning og fagutvikling er fundamentet  

Medisinsk forskning og fagutvikling er fundamentet for gode helsetjenester. Norge må prioritere 

medisinsk forskning og raskere implementering av kunnskap. Andelen leger i medisinsk 

grunnforskning må økes. Leger må sikres bedre rammevilkår for medisinsk forskning og 

fagutvikling. Det er nødvendig for å bedre kvaliteten og sikkerheten på helsetjenestene som gis. 

Utvikling av kunnskap krever at  kvalitets- og forbedringsarbeid prioriteres. Avvikshåndtering i 

trygge rammer med fokus på pasientsikkerhet må videreutvikles.  Det handler om å gjøre jobben og 

gjøre den bedre. Fagpersoner både i lokale og sentrale kompetansemiljøer må involveres for å 

oppnå bedre beslutninger og resultater. Det er viktig å sikre at kunnskap raskt kommer pasienten og 

samfunnet til gode, og at kunnskap deles over landegrenser. 

 

God folkehelse er målet  

Målrettet forebyggende og helsefremmende arbeid kan bidra til at flere bevarer god helse i større 

deler av livet. Gode oppvekstvilkår, deltagelse i arbeidslivet og sosiale relasjoner bidrar til god 

folkehelse. De viktigste arenaene for å fremme folkehelsen ligger utenfor helsetjenesten. 

Legeforeningen støtter målet til verdens helseorganisasjon om «helse i all politikk». 

Helsefremmende arbeid krever samarbeid mellom flere samfunnssektorer. Det er et 

samfunnsansvar å gjøre sunne valg enklere. Det innebærer å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet, 

gode kostholdsvaner, og redusere tobakksbruk, alkohol- og annen rusbruk. Betydningen av klima- 

og miljøendringer for folkehelsen må også følges nøye.  

 

Ulikhet i helse må motvirkes  

Helsetjenesten skal sikre gode og likeverdige helsetilbud til alle. I Norge øker den sosiale ulikheten 

i helse. Frafall fra skole og manglende deltagelse i arbeidslivet er et økende problem. For den 

enkelte gir det tap av muligheter og økt helserisiko, og samfunnet mister verdifull arbeidskraft.  

Gode løsninger fordrer bredt samarbeid mellom skole og arbeidsliv, helsetjenesten, politikere og 
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sivilsamfunn. Fattigdomsbekjemping og utdanning er viktige helsefremmende faktorer, også i 

Norge. 

 

Solidaritet over landegrenser 

Ulikhet i helse er også en global helseutfordring. Sult, krig og konflikter krever internasjonalt 

samarbeid for å ivareta befolkningens grunnleggende helsebehov. Alvorlige epidemier og økt 

forekomst av livsstilsykdommer er blant de fremste internasjonale trusler mot befolkningens helse. 

Mange land har ekstra store helseutfordringer på grunn av dårligere infrastruktur, mangel på 

medisiner, vaksiner, og mangel på leger og annet helsepersonell. Norge må være et foregangsland i 

arbeidet med globale helseutfordringer. For å forhindre uheldig tapping av helsepersonell fra lav og 

mellominntekstland må Norge sikre tilstrekkelig egen utdanningskapasitet. Det må legges til rette 

for at norske leger som ønsker å bidra med medisinsk arbeid i disse landene får mulighet til dette. 

 

Helsetjenesten blir til i møtet med pasienten 

Helsetjenesten må bruke større ressurser nær pasienten, og leger må få mer tid til direkte 

pasientrettet arbeid. Det handler om å gi god behandling, til rett tid, og med riktig kompetanse. God 

tilgjengelighet og kvalitet er avgjørende for pasientenes tillit til helsetjenesten. Legeforeningen vil 

styrke en offentlig finansiert helsetjeneste som gir gode og likeverdige tilbud til alle uavhengig av 

sosial status, inntekt og bosted. Ulike private helsetjenester er viktige supplement til, og i økende 

grad del av den offentlige helsetjenesten. Det må legges til rette for at medisinsk kunnskap 

vektlegges i alle helsepolitiske beslutninger. Erfaringer har vist at helsereformer oppnår best 

resultat når fagpersoner involveres tidlig og tiltakene piloteres. Fastlegereformen er et eksempel på 

dette.  

 

Utdanning og kontinuerlig kompetanseutvikling er veien videre  

Kontinuerlig kompetanseutvikling kjennetegner legeprofesjonen. I takt med den medisinske 

utviklingen utvikler og fornyer leger høyspesialisert kompetanse gjennom hele yrkeslivet. All 

videreutdanning av leger skal holde høy kvalitet. Medisinstudiet er første del av legeyrket og må 

være et dynamisk studium slik at grunnutdanningen til enhver tid gjenspeiler helsetjenestens behov 

for kompetanse. Spesialisering av leger skal være målrettet, etterutdanningen av spesialistene 

systematisk, og satsingen på medisinsk forskning offensiv. Det må tilrettelegges økonomisk og 

faglig for at leger sikres gode muligheter til å oppdatere og utvikle egen kompetanse gjennom hele 

yrkeslivet.  

 

Gode rammer for yrkesutøvelsen 

Legevirksomhet er arbeidsintensiv og forutsetter høy kompetanse. Leger har stort ansvar, fatter 

beslutninger under høy risiko og opplever økende arbeidsbelastning. Arbeidstidsordningene må 

ivareta krav til god fagutøvelse, forsvarlighet, pasientsikkerhet og legers helse. Legeyrket skal være 

et attraktivt yrkesvalg. Mangfoldet og spisskompetansen blant leger er en styrke. Avtale- og 

lønnssystemer skal belønne kompetanse, ansvar, innsats, forskning, undervisning og ledelse. Godt 

arbeidsmiljø er avgjørende for gode, sikre og effektive helsetjenester. En god fordeling mellom 

kjønnene bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Det bør derfor tilstrebes god kjønnsbalanse i 

medisinstudiet og i de forskjellige spesialitetene. Det er et mål at flest mulig leger og 

medisinstudenter er tilsluttet Legeforeningen. 

 

God ledelse er en forutsetning for gode helsetjenester  

Helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. God ledelse er nødvendig for å levere tjenester av høy 

kvalitet. Helsetjenesten er i dag overstyrt og overadministrert, men underledet. Det må derfor satses 

på ledelse i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og de må gis tilstrekkelig fullmakter. 

Medisinskfaglig kompetanse gir gode forutsetninger for å lede i helsetjenesten. Legeforeningen har 

som mål at flere leger går inn i ledelse, og at ledere får mulighet til å utvikle egen lederkompetanse. 

Helseledere må ha tilstrekkelig administrativ støtte, og tid og rom for å utøve ledelse.  
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Forslag om arbeidsprogram for  

1.9.2015 – 31.8.2017 
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 Til landsstyret 

   

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/665 Dato: 4.5.2015 

  

 

Sak 11 Forslag om Arbeidsprogram for 1.9.2015 – 31.8.2017 
 

Hvert fjerde år beslutter landsstyret nytt Prinsipprogram (se sak 10) og hvert annet år nytt 

Arbeidsprogram. For å utarbeide forslag til nytt Prinsipprogram for 2015 – 23019 og nytt 

Arbeidsprogram for 2015 – 2017 besluttet sentralstyret i møte den 11.11.2014 å nedsette en 

arbeidsgruppe bestående av Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder av Of, Kari 

Sollien, sentralstyremedlem og leder av Af, og Marit Halonen Christiansen, sentralstyre-

medlem og daværende leder av Ylf. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i prosessen mot 

nytt utkast. Sentralstyret drøftet forslag til prinsipprogram og forslag til arbeidsprogram og 

vedtok i møte 12.02.2015 å sende forslagene på høring til yrkesforeningene, lokalforeningene, 

fagmedisinske foreninger og regionutvalgene.  
 

I høringsutkastet til nye Prinsipp- og arbeidsprogram ble det poengtert at det nå er et noe 

tydeligere skille mellom de to, i form og innhold, enn i nåværende fireårsperiode.  
 

Prinsipprogrammet beskriver Legeforeningens verdigrunnlag og bygger i hovedsak på det 

eksisterende prinsipprogrammet. Verdiene ligger fast, men målene og beskrivelsene er justert i 

møtet med en ny tid og nye politiske utfordringer. Hovedmålene for arbeidet fremover er mao 

nedfelt i prinsipprogrammet. Arbeidsprogrammet er i større grad videreutviklet, både i form og 

innhold. Det er både normativt og argumenterende. Arbeidsprogrammet inneholder konkrete 

budskap foreningen ønsker å videreutvikle og arbeide for i den neste toårsperioden.  

Arbeidsprogrammet beskriver således delmålene man ønsker å arbeide for i kommende toårs 

periode. 
 

Prinsipp- og arbeidsprogrammet skal være en sentral del av grunnlaget for Legeforeningens 

strategiske arbeid i programperioden. Programmet kan nødvendigvis ikke utgjøre en 

fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever overordnete områder foreningen skal 

arbeide med i neste fireårsperiode. Virketidspunktet vil sammenfalle med sentralstyreperioden. 

Med utgangspunkt i disse overordnede dokumentene vil nytt sentralstyre kunne fatte konkrete, 

faglig-politiske satsingsområder. 
 

Det er kommet inn 12 høringsuttalelser. De som har avgitt høringsuttalelser er: Norsk 

overlegeforening (Of), Yngre legers forening (Ylf), Allmennlegeforeningen (Af), 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Norsk 

arbeidsmedisinsk forening (NAMF), Norsk medisinstudentforening (NMF), Oslo legeforening, 

Hordaland legeforening, Troms legeforening, Legeforeningens forskningsutvalg og 

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

Sentrale større tilbakemeldinger i høringen knyttet til arbeidsprogrammet var: 
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Ønske om felles tittel for prinsipprogram og arbeidsprogram 

I høringsutkastene var overskriften på Prinsipprogrammet Medisinsk kunnskap – fundamentet i 

helsetjenesten, mens Arbeidsprogrammet hadde overskriften Trygghet, faglighet, åpenhet. I 

høringen kom det frem forslag om at begge programmene burde ha samme tittel, for å vise den 

innbyrdes sammenheng mellom de to dokumentene og for å tydeliggjøre en felles visjon over 

tid. I det vedlagte forslag er tittelen justert for begge programmene til Med kvalitet og fag som 

ledestjerne, for å vise Legeforeningens visjon for fremtiden. 

 

Flytte Verdier og profesjonsetikk frem i arbeidsprogrammet 

I høringsutkastet var første punkt i Prinsipprogrammet Etikk i alt vi gjør, mens Verdier og 

profesjonsetikk kom nesten til slutt i arbeidsprogrammet. I høringen ble det foreslått at Verdier 

og profesjonsetikk skulle flyttes frem som første punkt i Arbeidsprogrammet, for å bedre å 

være i samsvar med Prinsipprogrammet. I det justerte programmet er dette tatt til følge. Det 

presiseres imidlertid at punktene i arbeidsprogrammet ikke er en hierarkisk profilert liste. 

 

Tydeliggjøre forskningens plass 

I høringen kom det også frem at forskningens plass ble for utydelig i arbeidsprogrammet, og at 

forskningens som helsetjenestens grunnpilar måtte tydeligere frem. I det justerte 

arbeidsprogrammet er både overskrift og tekst i punkt tre, slik at forskningens viktige rolle 

tydeligere blir fremhevet. 

 

Med bakgrunn i høringsuttalelsene vedtok sentralstyret 21.4.2015 et justert forslag, med en 

rekke større og mindre endringer, som innstilling overfor landsstyret. 

 

 

 Forslag til vedtak: 

 

Forslag til Arbeidsprogram 2015-17 godkjennes. 

 

Høringsuttalelsene fra foreningsleddene finnes samlet på 

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---

Forslag-til-Prinsipprogram-2015-2019-og-arbeidsprogram-2015-2017/. 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

       
 

Geir Riise      Jorunn Fryjordet 

generalsekretær     avdelingsdirektør 

 

 

       saksbehandler: Anders Vollen 

 

 

Vedlegg:  

 

Sentralstyrets forslag til Arbeidsprogram 2015-17  

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---Forslag-til-Prinsipprogram-2015-2019-og-arbeidsprogram-2015-2017/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Intern-horing---Landsstyresak---Forslag-til-Prinsipprogram-2015-2019-og-arbeidsprogram-2015-2017/


   

Forslag til Arbeidsprogram for perioden 1.9. 2015 - 31.8. 2017  

 

 

MED KVALITET OG FAG SOM LEDESTJERNE 
 

Arbeidsprogrammet for 2015 – 2017 er en konkretisering av Legeforeningens prinsipprogram for 2015-

2019.  Arbeidsprogrammet utdyper og utfyller prinsipprogrammets mål om å sette kvalitet og faget i 

førersetet gjennom valgte delmål.  

 

Verdier og profesjonsetikk 

Legestandens lange profesjonsetiske historie forplikter. Leger vil alltid stå i dilemmaet mellom 

pasientens behov og samfunnets prioriteringer. 

 Tid og rom for etisk refleksjon er nødvendig for alle som arbeider i helsetjenesten.  

 Ved etisk vanskelige veivalg må det legges til rette for god dialog mellom pasient og lege.  

 Norge må utdanne minst 85 prosent av legene selv for ikke å tappe andre land for nødvendig 

kompetanse. 

 

En faglig god utvikling av helsetjenesten 

Den norske velferdsmodellen forutsetter en offentlig helsetjeneste av høy kvalitet. Helsetjenesten må 

organiseres, ledes og tilrettelegge for gode pasientmøter.  

 De som arbeider nær pasienten må ha større innflytelse på utvikling av helsetjenesten. 

 Helsetjenesten må legge til rette for, og ta i bruk legers bredde- og spisskompetanse.  

 Den offentlige finansierte helsetjenesten må styrkes og videreutvikles. Private helsetjenester bidrar 

til økt valgfrihet, og skal være et viktig supplement og korrektiv.  
 

Trygghet og tilgjengelighet 

Selv om den norske helsetjenesten gjennomgående holder et høyt nivå må mange pasienter vente for 

lenge, og noen opplever en helsetjeneste som ikke henger sammen. Tillit til den offentlige 

helsetjenesten bygges på god tilgjengelighet og forutsigbarhet om hvilke tilbud man kan få.   

 Helsetjenesten må ha gode rammebetingelser. Kapasiteten må bedres, flaskehalser fjernes og de 

samlede ressursene utnyttes best mulig. 

 Det må være tydelig for befolkningen hvilke tilbud som gis i ulike deler av helsetjenesten og på 

ulike typer sykehus. 

 Pasientene må ha rett til likeverdig og forutsigbar behandling. Det må være full åpenhet om hvilke 

pasientgrupper som gis prioritet.  
 

Forskning og forbedring  

Helsetjenesten står ovenfor en medisinsk virkelighet som endres stadig raskere, og en befolkning som 

etterspør moderne tjenester. Forskning er helsetjenestens grunnpilar og en forutsetning for å takle 

dagens og morgendagens utfordringer.  

 Medisinsk forskning og helsetjenesteforskning må styrkes. 

 Nye og bedre utrednings- og behandlingsmetoder må raskere komme pasientene til gode. 

 All utdanning av leger må holde høy kvalitet.  

 Det er et mål at alle leger gis mer tid til kunnskapsutveksling og forbedringsarbeid.  

 Innen IKT og velferdsteknologiutvikling må leger i større grad involveres i behovsanalyser og 

funksjonsdesign. 
 

Kvalitet og faglighet  

Kvalitet skapes i lærende organisasjoner. Likefullt melder mange av Legeforeningens medlemmer om 

at en presset økonomi og et høyt arbeidspress går utover kvalitet og pasientsikkerhet.  

 Kvalitet og pasientsikkerhet må vektlegges på lik linje med økonomi. 

 Kvalitet må måles, variasjon analyseres, og resultatene brukes til læring og forbedring.  

 Det må videreutvikles en kultur for åpenhet, for å si fra om og lære av feil. 

 Det må innføres et forsvarlighetstak på 85 prosent sengebelegg i sykehus.  
 

 

 



Dialog og samarbeid  

For den enkelte pasient er det viktig at helsetjenesten gir et helhetlig og sammenhengende tilbud med 

god tilgjengelighet. 

 Dialog og samarbeid må bedres mellom pasient og helsepersonell, mellom leger i første- og 

andrelinje-tjenesten, mellom ulike helsepersonellgrupper og mellom helsepersonell og ledelse på 

alle nivåer.  

 Fastlegens koordinerende rolle må styrkes. 

 Ansvars- og oppgavefordelingen må være klar og forutsigbar. 

 Hensiktsmessige og godt utbygde IKT-verktøy som kommuniserer med hverandre må nå på plass i 

hele helsetjenesten. 
 

Involvering og forutsigbarhet  

Helsetjenesten har gjennomgått store forandringer, og står overfor nye. Mange ansatte opplever 

utrygghet og lite forutsigbarhet og en hverdag med økt byråkratisering, mindre tid til pasient-

behandling og virkemidler som er uhensiktsmessige. 

 Mer tid til pasientrettet arbeid. Mer merkantilt personell. 

 Ansatte må i større grad involveres i planleggingen og gjennomføringen av omstillinger.  

 Avtalesamarbeid og langsiktighet må ligge til grunn for videre utvikling av fastlegeordning og 

avtalepraksis 

 Større endringer må, som hovedregel, piloteres. 
 

Ledelse og ansvar 

De siste årene har det kommet viktige forskningsrapporter som viser at ledere med medisinsk 

kompetanse oppnår bedre kvalitet, høyere pasientsikkerhet, mer fornøyde ansatte og bedre økonomiske 

resultater. God ledelse gir bedre helsetjenester. 

 Det er et mål å få flere leger til å velge ledelse.  

 Medisinsk faglige vurderinger må i større grad vektlegges i ledelse, både i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten.  

 Ledelse er mer enn administrasjon. Ledere må ha tid og rom til å utøve ledelse og tilgang på 

merkantilt personell for administrative kompetanse og støtte. 
 

Flere gode leveår 
De viktigste tiltak for å fremme folkehelsen er på samfunnsnivå, som å sikre gode oppvekstsvilkår, 

redusere sosial ulikhet i helse og hindre frafall i utdanning og arbeidsliv. Samtidig er det et stort potensiale 

for å gjøre det enklere for alle å leve helsefremmende liv.  

 For å bedre folkehelsen er det viktig å samarbeide også med aktører utenfor helsetjenesten. 

 Norge kan og bør ta en ledende rolle i arbeidet mot internasjonale helseutfordringer, som fedme, 

antibiotikaresistens, og synkende vaksinasjonsgrad. 

 Gode, helsefremmende arbeidsmiljø minsker risiko for å utvikle arbeidsrelatert sykdom. 
 

Gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse  
Faste stillinger, et differensiert arbeidsmarked, avtale og lønnssystemer som ivaretar kompetanse, ansvar, 

innsats, undervisning og ledelse gir gode rammer for å kunne utøve faget til beste for pasientene. 

 Et godt arbeidsmiljø er grunnlaget for god pasientbehandling og fagutvikling 

 Ingen skal arbeide alene på legevakt. 

 Helsetjenesten trenger flere spesialister. Det må legges til rette for god rekruttering av 

allmennleger, flere avtalespesialister, og flere leger i sykehus.  
 

Vedlikehold og investeringer 
Helsetjenesten er en av velferdssamfunnets grunnpilarer. Halvparten av de offentlige sykehusbyggene er 

uegnet til sykehusdrift, store deler av det medisinsk-tekniske utstyret er utdatert, og det trengs investeringer 

i legevakter og sykehjem. Etterslepet i investeringer i bygg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og ansattes 

kompetanse går utover pasientbehandlingen. 

 Norge kan og bør bruke mer penger på helse.  

 Det er nødvendig å øke tempoet i sykehusbygging. Det må derfor lages en nasjonal 

investeringspakke. 

 For å realisere samhandlingsreformens mål må det investeres tilstrekkelig i hensiktsmessige bygg i 

kommunehelsetjenesten. 



 

 

Videreutvikle en sterk Legeforening 

Legeforeningens formålsparagraf fremhever foreningens sterke samfunnsansvar og engasjement, i 

tillegg til å ivareta medlemmenes interesser. 

 Aktivt videreutvikle Legeforeningen som en troverdig påvirkningsaktør og aktiv forvalter av 

medlemmenes interesser. 

 Arbeide for fortsatt høy medlemsoppslutning, bla gjennom å videreutvikle gode medlemstilbud. 

 Legeforeningen skal sørge for et sterkt og profesjonelt tillitsvalgtapparat og lederutvikling, som 

gjenspeiler organisasjonen og gir plass på alle relevante arenaer i arbeidslivet. 



 

 

 

 

 

 

Sak 12 

 

Forslag til endringer i De etiske regler for 

leger kap. I, § 5 
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Landsstyret 

  

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: Ref.:15/14 Dato: 30.4. 2015 

  

 

Sak 12 Forslag til endring i De etiske regler for leger kap. I, § 5  
  

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan 

fremme forslag om endringer til landsstyret, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 11.  

 

Rådet for legeetikk fremmet i brev av 25.3.2014 forslag om endringer i Etiske regler for leger for 

Landsstyret 2014. De fleste endringer ble vedtatt, med unntak av forslag til endringer i § 2 og § 

5. Landsstyret 2014 vedtok ny § 2 med enkelte endringer, og opprettholdelse av § 5, samt at den 

ble sendt tilbake til Rådet for nærmere vurdering og avklaring av begrepsbruken.  

 

Rådet for legeetikk avholdt i den forbindelse seminar den 22.10.14 om eutanasi og 

behandlingsavslutning. Ny formulering i Etiske regler for leger § 5 ble diskutert, og det ble 

avholdt en nettdiskusjon om den konkrete formuleringen i etterkant av seminaret. Forslag ble 

fremmet for sentralstyret, som sendte saken ut på bred organisasjonsmessig høring. Det kom 

flere relevante innspill, og flere er hensyntatt i endelig forslag.   

 

Etiske regler for leger kap I, § 5 lyder nå:  

 

Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv dødshjelp, 

dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes. En lege må ikke 

hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å 

regne som aktiv dødshjelp.   

 

Forslaget til ny § 5 lyder:  

 

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det å avslutte eller ikke sette i 

gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensing) er ikke å regne som aktiv dødshjelp. 

 

Saksgang  

Sentralstyret behandlet opprinnelig forslag i møte den 14.1.2014.  

 

Forslaget lød:  

 

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det vil si eutanasi, legeassistert selvmord og andre 

intervensjoner som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet. 
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Begrensning av livsforlengende behandling i livets sluttfase, å avslutte eller ikke sette i gang 

hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.  Legen skal vise respekt for 

pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensning. 

 

 

 Sentralstyret fattet følgende vedtak:  

 

Vedlagte høringsbrev sendes på høring i Legeforeningens avdelinger, forut for  

landsstyrebehandling av forslaget på landsstyremøtet 2015.  

 

Endringsforslaget ble sendt på intern høring til alle foreningsledd. Ved høringsfristens utløp var  

det innkommet 14 høringssvar fra: 

 

 Spesialistkomite Norsk barnekirurgisk forening  

 Finnmark legeforening  

 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)  

 Norsk barnelegeforening  

 Norsk forening for palliativ medisin (NFPM)  

 Norsk forening for allmennmedisin (NFA) 

 Norsk overlegeforening (OF)  

 Norsk psykiatrisk forening (NPF)  

 Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM)  

 Oslo legeforening  

 Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)  

 Sør- Trøndelag legeforening  

 Yngre legers forening (YLF)  

 Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)  

 

Høringsuttalelsene ligger på legeforeningen.no  

 

Oppsummering av interne høringsuttalelser  

Spesialitetskomiteen i barnekirurgi, Finnmark legeforening, LVS, OF,  

Norsk barnelegeforening, NPF, Oslo legeforening, støttet i hovedsak de foreslåtte endringene.   

 

OF påpekte at de finner begrepet autonomi meget adekvat i denne sammenheng 

 

Norsk barnelegeforening mente at den nye formuleringen er kortfattet, tydelig og konkret, og at 

det er en fordel at legeassistert selvmord nevnes eksplisitt, og at begrepet autonomi trolig er mer 

dekkende enn det hittil brukte selvbestemmelse.  

 

NPF fremhevet at autonomi er bredere og antagelig bedre enn selvbestemmelsesrett, idet det da 

tas forbehold om at det finnes situasjoner der premissene for autonom handling (kognisjon og 

fornuft) ikke er tilstede.  

 

Oslo legeforening mente at «og andre intervensjoner» er uklart og foreslo at dette slettes.  

 

PSL støttet forslaget frem til siste setningen om pasientens autonomi. De mener at innholdet i 

denne setningen lett kan misforstås idet man også kan tenke seg at pasienten kan få innvilget 

aktiv dødshjelp om ønskelig, noe som er direkte misvisende, og står i direkte motsetningsforhold 
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til hovedbudskapet. PSL foreslo at setningen om pasientens autonomi strykes, og byttes ut med: 

”Legen må her som ellers vise respekt for pasientens ønsker og behov” 

 

NFPM mente at ingen intervensjoner som har som målsetting å forkorte livet, skal utføres, og 

foreslo at ordet «eksplisitt» kuttes ut i første avsnitt. De mente også at setningen om at «legen 

skal vise respekt for pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensning» oppleves 

unødvendig, da dette jo gjelder på alle områder innen pasientbehandling. Videre at det ikke er 

noe problem at setningen står, men at det begrepet «selvbestemmelsesrett» bør brukes fremfor 

autonomibegrepet.  

 

YLF mente at ”eksplisitt” må fjernes, da det ikke er etisk akseptabelt å sette i verk tiltak selv 

med en vag og diffus målsetning om å forkorte livet. De påpekte at leger skal vise respekt for 

pasientens medbestemmelsesrett ved all behandling, ikke bare i avslutningen av livet. De mener 

at endring vekk fra begrepet ”selvbestemmelsesrett” er heldig, da dette gir assosiasjoner til en 

selvbestemmelse over helsehjelp og dødshjelp som kan misforstås i denne sammenhengen. 

Pasientens autonomi gir noe av de samme assosiasjoner og forstås svært forskjellig av 

forskjellige grupper. Disse forskjellige oppfatningene gir grobunn for misforståelser og begrepet 

bør kanskje derfor erstattes med et begrep uten så dyp politisk klang. Medbestemmelsesrett er et 

slikt begrep og dekker den faktiske situasjonen – på ingen side av sykesengen er noen 

enerådende, pasient og lege skal sammen bestemme hva som er riktig å gjøre. 

 

NFA etterlyste en grundigere gjennomgang av avveiningene som er gjort, og en mer prinsipiell 

vurdering av hvilken status Etiske regler for leger skal ha. De mener at det er viktig både i 

intensjon og i ordlyd å skille mellom etiske regler og juridiske lover. De påpeker at tonen i den 

opprinnelige teksten bar tydelig bud om intensjonen: Å formulere grunnleggende verdier for 

profesjonen. Dette går tapt når etikken forsøkes formulert som jus. De mener at bisetningen "og 

andre intervensjoner som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet" ikke klinger godt og er et 

eksempel på at teksten beveger seg bort fra etiske bud og mot juridiske formuleringer. Likeledes 

er legens respekt for pasientens autonomi grunnleggende for lege-pasientforholdet og for alle 

legens forslag, råd og tiltak overfor pasienten, og bør ikke spesifiseres/avgrenses til å gjelde «ved 

vurdering av behandlingsbegrensning». 

 

NORSAM stiller spørsmål ved hvordan man skal forstå "pasientens autonomi" for pasienter 

uten/med redusert samtykkekompetanse, og hva pårørendes rolle vil være. De stiller også 

spørsmål ved hva som skal ligge i «hensiktsløs» behandling.  

 

LSA foreslo at første ledd bør tilføyes «selv om dette er pasientens eneste ønske». Videre at 

setningen «Legen skal vise respekt for pasientens autonomi ved vurdering av 

behandlingsbegrensning» er svært uheldig, og at «pasientens autonomi» er et uheldig begrep. De 

foreslår at man her bør vise til helselovgivningen, nærmere bestemt pasientrettighetsloven § 4. 

LSA foreslår: «Legens vurdering av eventuell behandlingsbegrensning skal gjøres i samarbeid 

med pasienten, jf. pasientrettighetsloven kap. 4 om samtykke til helsehjelp»  

 

Sør-Trøndelag legeforening støttet høringsuttalelsene til LSA og Norsam. 

 

Det er primært uenighet knyttet til formuleringene «andre intervensjoner» og «eksplisitt» som 

foreslås tatt ut, og til bestemmelsens siste setning. Flere peker på at den er unødvendig og at 

dette ville gjelde alltid og ikke bare ved vurdering av behandlingsbegrensning. 

 

Opprinnelig forslag med det som er omstridt merket med rødt/understreket:  
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”Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det vil si eutanasi, legeassistert selvmord og andre 

intervensjoner som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet. 

 

Begrensning av livsforlengende behandling i livets sluttfase, å avslutte eller ikke sette i gang 

hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.  Legen skal vise respekt for 

pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensning.”  

 

På bakgrunn av de interne innspillene foretok sekretariatet og Rådet for legeetikk en ny 

vurdering. Vi mener at det er gode grunner til å fjerne setningen om at «Legen skal vise respekt 

for pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensningen» i sin helhet.  Vi ser at det 

ved utformingen av Etiske regler i 1961 var sentralt å få frem nettopp at pasientens 

selvbestemmelsesrett må respekteres ved livets avslutning, men at pasientens autonomi nå er 

betydelig mer fremme i både legers og pasienters bevissthet, og er et mer grunnleggende og 

overordnet prinsipp som ikke vi stille seg annerledes i disse situasjonene enn ellers. På den 

bakgrunn mener vi at Etiske regler for leger kap. I, § 2, som gjelder generelt, tilstrekkelig 

ivaretar hensynet og at det fremstår som overflødig å gjenta dette eksplisitt i § 5.  

 

Hva gjelder bruken av begrepet «eutanasi» har det vært grundig drøftet, og er utfordrende. Vi 

har kommet til at vi anbefaler at begrepet eutanasi tas ut, da vi mener dette er et mystifiserende 

og fremmedgjørende begrep.   

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 21.4.2015, hvor det ble fattet følgende 

vedtak:  

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på endring i Etiske regler for leger kap. I, § 5.  

 

Innstilling til vedtak:  

 

Etiske regler for leger kap. I, § 5 endres til:  

 

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det å avslutte eller ikke sette i 

gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensing) er ikke å regne som aktiv dødshjelp. 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

Geir Riise       Stine K. Tønsaker  

Generalsekretær     rådgiver/sekretær  
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frister for å fremme saker for landsstyret, 
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Landsstyret 

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 14/3158 Dato: 06.05.2015 

 

 

Sak 13.1 - Gjennomføring av landsstyremøter - frister for å fremme saker 

for landsstyret, saksliste på landsstyremøter, avstemming i landsstyret, 

elektroniske valg - innstilling  
 

Sentralstyret har fremmet flere forslag til endringer i reglene for gjennomføring av 

landsstyremøter. 

 

Frister for å fremme saker for landsstyrebehandling 

Legeforeningen har i sine lover regler som gir frister for å fremme saker til 

landsstyrebehandling. For ordinære saker, herunder saker til den helsepolitiske debatt er 

fristen tre måneder. For lovsaker er fristen fire måneder. I praksis viser det seg at disse 

fristene er noe knappe for å få en tilstrekkelig god organisasjonsmessig behandling. 

Sentralstyret har derfor foreslått at fristene for å fremme saker til behandling i landsstyret 

settes til 5 måneder, og at dette både gjelder for ordinære saker, saker til den helsepolitiske 

debatt og lovsaker.  

 

Følgende forslag til lovendring ble sendt på intern høring: 

§ 3-1-2 (5) Landsstyrets funksjoner 

(5) Saker som ønskes fremmet, må være sendt sekretariatet senest tre fem måneder før møtet. 

Sentralstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne tidsfrist. Landsstyret kan også 

unntaksvis vedta å behandle saker som blir fremmet senere. 

 

§ 5-1 Lovendringer 

(1) Forslag om endringer i disse lover må sendes skriftlig til sekretariatet senest 4 fem 

måneder før det blir holdt ordinært møte i landsstyret. De skal offentliggjøres og sendes 

avdelingene til uttalelse. Er endringsforslaget fremmet av sentralstyret, skal offentliggjøring 

skje med 2 måneders frist.  

 

Saksliste på landsstyremøter 

Legeforeningens lover sier ikke noe om hvem som kan fremme saker til behandling, og det 

må antas at ethvert medlem har anledning til å fremme ønske om saker som skal behandles på 

landsstyremøtet. I praksis er det sentralstyret som foreslår sakslisten som deretter godkjennes 

av landsstyret. At det er sentralstyret som foreslår saker fremmet for landsstyret følger av 

sentralstyrets oppgaver i egenskap av å lede foreningens virksomhet. Det samme har fulgt av 

Legeforeningens forretningsorden punkt 9 i flere etterfølgende landsstyremøter, hvor det 

fremgår at: 
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«Dirigenten avklarer om det er bemerkninger til sentralstyrets forslag til saksliste og ber om 

godkjenning av denne.» 

 

Imidlertid har landsstyret som Legeforeningens øverste organ mulighet til å få tatt opp saker 

til behandling dersom landsstyret ønsker det. Dersom landsstyret ønsker flere saker, eller 

andre saker tatt opp under landsstyremøtet, kan landsstyret vedta en utvidet saksliste på 

landsstyremøtet under godkjenning av sakslisten. 

 

Det er foreslått å klargjøre gjeldende praksis, hvor sentralstyret foreslår saksliste for 

landsstyret. Forslaget innebærer ingen materiell endring, men er kun en klargjøring. 

 

Følgende forslag til lovendring ble sendt på intern høring: 

§ 3-1-2 (7) Landsstyrets funksjoner 

(7) Landsstyret fastsetter egen forretningsorden, der følgende skal iakttas: 

Nytt pkt 3: 

3. Beslutning om saksliste, etter forslag fra sentralstyret 

Pkt 3-7, blir nye pkt 4-8. 

 

Det er videre foreslått å endre prosedyren for sentralstyrets arbeid med å fremme saker for 

landsstyret. Bakgrunnen er å skape enda bedre prosesser omkring hvilke saker som skal opp 

til behandling på landsstyremøtet. Følgende endring ble foreslått i høringsnotatet: 

 Sentralstyret bør allerede på sitt arbeidsmøte i september drøfte hvilke saker som bør 

behandles på landsstyremøtet.  

 Informasjon om hva sentralstyret beslutter på arbeidsmøtet bør dernest sendes 

organisasjonsleddene for innspill til andre saker som ønskes behandlet på 

landsstyremøtet, og med angivelse av frist for å fremme saker.  

 Innspill til saker fra organisasjonsleddene bør behandles av sentralstyret i januar, og 

etter sakens karakter sendes på høring.  

 Sakslisten sentralstyret foreslår for landsstyret gjøres kjent for landsstyret senest 4 

uker før landsstyremøtet 

 Endelig saksliste fastsettes av sentralstyret senest i sentralstyremøtet i april. 

 

Avstemning i landsstyret, herunder sentralstyrets stemmerett  

Landsstyremøtet 2014 viste at det var uklarheter i forståelsen av bestemmelsen vedrørende 

sentralstyrets stemmerett. Videre ble det reist spørsmål om landsstyremedlemmenes mulighet 

for å stemme blankt. Det er foreslått å klargjøre disse bestemmelsene både ved lovendring, og 

ved endringer i landsstyrets forretningsorden. 

 

Det fremgår av legeforeningens lover § 3-1-2 (7) nr. 6 (ny nr. 7) at: 

 

«Alle møtene landsstyremedlemmer skal stemme ved voteringer. Sentralstyrets medlemmer 

har likevel ikke stemmerett i saker som angår årsmelding og regnskap.» 

 

Første punktum i bestemmelsen er tolket slik at det er stemmeplikt i alle saker. Ved innføring 

av elektronisk avstemning har det imidlertid blitt reist spørsmål om muligheten for å stemme 

blankt.  Formålet med bestemmelsen, som er å sikre at det er et beslutningsdyktig landsstyre, 

taler klart i retning av at det ikke er anledning til å stemme blankt. Bestemmelsen er videre 

tolket slik at landsstyrets deltakere har stemmeplikt. Det er en årelang praksis for at 

landsstyret i sine avstemninger setter forslag opp mot hverandre på en måte som innebærer 
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stemmeplikt for landsstyrets deltakere. Dersom innføring av elektronisk avstemning skulle 

medføre mulighet til å stemme blankt er det slik stemmegivning som vil innebære en 

praksisendring. For å rydde all tvil av veien, er det likevel foreslått å klargjøre bestemmelsen 

ved en endring som sier at landsstyrets medlemmer har stemmerett og -plikt ved voteringer. 

 

Etter bestemmelsens annet punktum er sentralstyret avskåret fra å stemme i saker som angår 

årsmelding og regnskap.  Det har vært tvil om bestemmelsen innebærer at sentralstyret ikke 

har stemmerett i noen av sakene som tas opp i forbindelse med årsmeldingen og regnskapet. 

Formålet med bestemmelsen er å sikre at vedtak om sentralstyrets allerede foretatte 

disposisjoner, ikke skal kunne påvirkes av sentralstyrets egne stemmer. Sentralstyret må 

kunne tåle kritikk fra landsstyret dersom sentralstyrets disposisjoner ikke er i samsvar med de 

fullmakter landsstyret har gitt. Ved vurderingen av om sentralstyret har stemmerett, må det 

avgjørende derfor være om avstemningen handler om disposisjoner bakover i tid, eller om det 

handler om forhold fremover i tid. Det kan selvsagt tenkes grensetilfelle, og ved tvil må 

landsstyret ta stilling til sentralstyrets stemmerett. 

 

Det er foreslått en lovendring som tydeliggjør sentralstyrets stemmerett. Forslaget innebærer 

at sentralstyret er avskåret fra å stemme i avstemninger om sentralstyrets disposisjoner 

bakover i tid. For saker som angår årsmeldingen og regnskapet direkte vil således 

sentralstyret ikke ha stemmerett, men dette vil også gjelde ved overordnede avstemninger om 

«historiske» disposisjoner. Sentralstyret vil således ikke kunne stemme over forslag som 

gjelder avsetninger av overskudd på regnskapet. Som et ytterpunkt vil heller ikke 

sentralstyret kunne stemme over forslag som gjelder mistillit mot seg.  

 

Følgende forslag til lovendring ble sendt på intern høring: 

§ 3-1-2 (7) nr. 7 Landsstyrets funksjoner 

Alle møtende landsstyremedlemmer skal har stemmerett og –plikt  ved voteringer. 

Sentralstyrets medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets 

disposisjoner bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap. 

 

Elektroniske valg 

Det bør som hovedregel innføres elektroniske valg i landsstyret. Unntak bør gjelde der hvor 

det ikke lar seg praktisk gjennomføre. Det følger av Legeforeningens lover § 3-1-2 (7) nr. 7 

(ny nr. 8) hva som skal oppføres på stemmeseddelen. Det foreslås at man tar ut henvisningen 

til stemmeseddel, slik at dette ikke er en formell hindring for å kunne gjennomføre 

elektroniske valg. 

 

Følgende forslag til lovendring ble sendt på intern høring: 

§ 3-1-2 (7) ny nr. 8 Landsstyrets funksjoner 

Ved valg på sentralstyret og andre organ som landsstyret velger, skal det på stemmeseddelen  

oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes.  

 

På stemmeseddelen skal d Det skal bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller 

av en landsstyrerepresentant under landsstyremøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren 

før nomineringen er avsluttet. 

 

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

 

 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 15. september 2014 og fattet følgende vedtak: 
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«Forslag til endringer i Legeforeningens lover § 3-1-2 (5) og (7), og § 5-1 sendes på høring i 

avdelingene med høringsfrist 15. november 2014.» 

 

Høringsfristen ble senere satt til 20. desember 2014.  

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 8 høringssvar.  

 

Innkommende svar: 

 Norsk overlegeforening støtter forslaget.  

 Yngre legers forening støtter forslaget.  

 Allmennlegeforeningen støtter forslaget. 

 Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter forslaget. 

 Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening v/leder støtter forslaget, men er 

skeptisk til å utvide fristen for å melde inn saker til landsstyremøtet fra 3 til 5 

måneder. Det påpekes at en slik betydelig utvidelse av dagens frist vil kunne svekke 

medlemmenes mulighet til å få tatt opp aktuelle saker i landsstyremøtet.  

 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter forslaget til lovendringer. Det understrekes 

imidlertid at landsstyrets medlemmer må gjøres oppmerksom på anledningen til å få 

tatt opp saker som ikke fremgår av sentralstyrets forslag til saksliste. Etter foreningens 

syn bør dette presiseres både i innkallingen og under innledningen til beslutning om 

saksliste. Foreningen støtter også forslag til endring av prosedyren for sentralstyrets 

arbeid med å fremme saker for landsstyret, men ønsker følgende tillegg inntatt: 

«Sentralstyret legger for hvert landsstyremøte frem en samlet oversikt over arbeid 

som er gjort, og resultat av, alle saker siste landsstyre oversendte sentralstyre for 

videre behandling/arbeid». 

 Oslo legeforening går i mot deler av forslaget. Foreningen støtter ikke forslaget om å 

utvide fristene for å fremme saker for landsstyremøte til 5 måneder. Når det gjelder 

forslaget om å tydeliggjøre sentralstyrets rolle ved utarbeidelse av saksliste, er Oslo 

legeforening uenig i at forslaget ikke innebærer materielle endringer. Det fremgår 

imidlertid ikke klart av høringsuttalelsen hvorvidt foreningen støtter dette forslaget. 

Lovendringene vedrørende avstemning i landsstyret, herunder sentralstyrets 

stemmerett, støttes.  

 Akershus legeforening slutter seg til høringsuttalelsen fra Oslo legeforening.  

 

Høringsuttalelsene finnes på legeforeningen.no 

 

Frister for å fremme saker for landsstyrebehandling 

Flere av høringsinstansene er skeptiske til eller i mot forslaget om at fristene for å fremme 

saker til behandling i landsstyret settes til 5 måneder. Norsk barne- og ungdomspsykiatriske 

forening peker særlig på at en slik utvidelse vil kunne svekke medlemmenes mulighet til å få 

tatt opp aktuelle saker i landsstyremøtet. Etter foreningens syn vil en utvidelse til 4 måneder 

være tilstrekkelig.  

 

Oslo legeforening og Akershus legeforening mener at forslaget, sammenholdt med forslaget 

om å endre forretningsordenen for 2015 og forslaget vedrørende sentralstyrets arbeid med 

sakslisten, vil innebære en forskyvning av makt fra landsstyret til sentralstyret. Foreningene 

har derfor betenkeligheter med å utvide fristene til 5 måneder og foreslår i stede å sette fristen 

til «utgangen av desember året før det blir holdt ordinært landsstyremøte».  
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Sentralstyret ser at forslaget i en viss utstrekning vil kunne svekke medlemmenes mulighet til 

å få tatt opp aktuelle saker i landsstyremøtet. På den andre siden er det viktig at fristene er 

lange nok til at sakene som meldes inn får en tilstrekkelig god organisasjonsmessig 

behandling. Etter sentralstyrets syn må dette hensynet veie tungt, og det tilsier at fristen bør 

utvides sammenliknet med dagens regler. Det vises i den forbindelse til at en utvidelse støttes 

av majoriteten av høringsinstansene. At en slik utvidelse vil kunne svekke medlemmenes 

mulighet til å få tatt opp aktuelle saker, vil etter sentralstyrets syn avhjelpes av den 

muligheten det er for å få tatt opp andre saker ved landsstyrets godkjenning av sakslisten.  

 

På bakgrunn av enkelte av de innkomne høringsuttalelsene bør imidlertid forslaget som ble 

sendt på høring revideres noe. Sentralstyret foreslår derfor at fristene for å fremme saker til 

behandling i landsstyret settes til 4 måneder, og at dette både gjelder for ordinære saker, saker 

til den helsepolitiske debatt og lovsaker. Forslaget fra Oslo legeforeningen om å sette fristen 

til «utgangen av september året før det blir holdt ordinært landsstyremøte», er i 

utgangspunktet et godt forslag dersom det legges til grunn at landsstyremøtet alltid vil bli 

avholdt i mai måned. Bestemmelsen i lovens § 3-1-2 om at «Landsstyret holder ordinært 

møte hvert år innen utgangen av mai måned» er imidlertid ikke til hinder for at landsstyret 

holder møte før mai. Ettersom det ikke kan utelukkes at landsstyremøte ved spesielle 

anledninger vil kunne bli avholdt tidligere på året, er sentralstyret av det syn at det vil være 

mest hensiktsmessig å ha en fast 4-måneders frist for innmelding av saker.  

 

Ettersom fristen nå foreslås satt til fire måneder for både ordinære saker, saker til den 

helsepolitiske debatt og lovsaker, er det kun behov for en å endre lovens § 3-1-2 (5), og altså 

ikke § 5-1 som opprinnelig var foreslått endret i høringsnotatet.  

 

Sentralstyret presiserer at forslaget kun er fremsatt for å sikre en tilstrekkelig god 

saksbehandling av de forslagene som kommer inn. Det har således aldri vært noe ønske om å 

forskyve makt fra landsstyret til sentralstyret. Det vises i den forbindelse til at forslaget om å 

lovfeste sentralstyrets ansvar for å fremme forslag til saksliste, etter sentralstyrets syn, ikke 

innebærer noen materiell endring sammenliknet med dagens praksis. Det er således kun 

snakk om en klargjøring av allerede gjeldende praksis.   

 

Oslo legeforening og Akershus legeforening foreslår at forslag fremmet av sentralstyret skal 

ha samme frist som øvrige forslag som meldes inn. Sentralstyret viser til at det kan komme 

opp saker innen den 4 måneders frist som foreslås som frist for å melde saker til landsstyret. 

Det er viktig at det organ som leder foreningen mellom landsstyrene har en anledning til å 

foreslå fremmet saker når det er viktig for landsstyret å få den behandlet selv om fristen er 

kortere enn 4 måneder. Det vil være av verdi for diskusjonen i landsstyret at saken er 

forberedt med forslag til vedtak. Sentralstyret foreslår på den bakgrunn at det ikke gjøres 

endringer på dette punkt.  

 

Foreningene foreslår i tillegg at det bør fremgå uttrykkelig av § 3-1-2 (5) at det ikke gjelder 

frist for å fremme saker etter § 3-2-3 (3), altså saker som gjelder innanking av sentralstyrets 

vedtak for landsstyret. Slik sentralstyret ser det er bestemmelsen i § 3-2-3 (3) ment å være en 

anledning til å få overprøvd sentralstyrets vedtak i Legeforeningens høyeste organ. Det er 

ikke satt noen frist i bestemmelsen for hvor lang tid i forveien en slik begjæring må være 

fremmet. Bakgrunnen for 4 måneders fristen skyldes at sakene som fremmes for 

landsstyrebehandlingen ikke nødvendigvis er behandlet i organisasjonen og at det da vil være 

behov for å bruke til på saksforberedelse og eventuelt høringsrunde. Siden saker behandlet av 

sentralstyret allerede er saksforberedt, taler de beste grunne for at det ikke gjelder noen frist 

for å innanke slike saker. Sentralstyret vil foreslå at dette klargjøres i § 3-2-3 (3).  
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Saksliste på landsstyremøter 

Det store flertall av høringsinstansene støtter forslaget om å tydeliggjøre i loven at 

sentralstyret foreslår saksliste for landsstyret.  

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid understreker imidlertid at landsstyrets medlemmer da må 

gjøres oppmerksom på anledningen til å få tatt opp saker som ikke fremgår av sentralstyrets 

forslag til saksliste. Etter foreningens syn bør dette presiseres både i innkallingen og under 

innledningen til beslutning om saksliste. Oslo legeforening og Akershus legeforening har 

fremsatt tilsvarende synspunkt i forbindelse med sin høringsuttalelse vedrørende endring av 

forretningsordenen for 2015. Sentralstyret er enig i at landsstyrerepresentantene bør gjøres 

oppmerksom på muligheten til å fremme saker direkte for landsstyret. En slik rett foreligger 

allerede i dag, men dette bør etter sentralstyrets syn komme tydeligere frem. Etter 

sentralstyrets syn er det mest hensiktsmessig at en slik tydeliggjøring fremkommer av 

forretningsordenen punkt 9 «Saksliste». Det vises derfor til sentralstyresak vedrørende 

endringer av forretningsordenen for 2105 hvor dette er nærmere behandlet. Sentralstyret vil 

imidlertid peke på at det vil være uheldig dersom endringene fører til en praksisendring, slik 

at saker ikke blir fremmet innen fristene fordi det uansett forventes at sakene kan tas opp i 

landsstyret. Fordelene med frister er at sakene kan undergis en forsvarlig utredning med 

innstilling til vedtak i saken. Saker som fremmes direkte i landsstyret vil kunne lide under 

manglende avveininger, fordi de ikke har gjennomgått en utredning og høring i 

organisasjonen. Noe annet vil det selvsagt kunne sies om saker som er fremsatt innenfor 

fristen, men som sentralstyret har valgt å ikke fremme til behandling. Her vil ikke hensynene 

mot behandling veie like tungt. Men landsstyret har allerede innenfor dagens lover anledning 

til å fremme saker til behandling som ikke er foreslått av sentralstyret til behandling. Det er 

opp til landsstyret hvilke saker landsstyret ønsker å behandle.   

 

Oslo legeforening og Akershus legeforening er uenig i at forslaget ikke innebærer materielle 

endringer. Begrunnelsen for dette standpunktet er noe uklar, men det kan synes som at 

foreningene har tolket høringsbrevet dithen at sentralstyret står fullstendig fritt til å velge om 

en sak skal opp i landsstyret eller ikke. Videre kan det synes som at foreningene mener at en 

slik valgfrihet for sentralstyret ikke kan utledes av lovens § 3-2-3 (1) pkt. 1 og 2 eller 

Legeforeningens forretningsorden. Sentralstyret bemerker at praksis i dag er slik at 

sentralstyret fremsetter forslag til saksliste for landsstyret, og fastholder at dette må kunne 

utledes av bestemmelsen om sentralstyrets oppgaver i egenskap av å lede foreningens 

virksomhet. For at det skal være noen realitet i sentralstyrets forslagsrett, må det være 

anledning for sentralstyret til å velge hvilke saker som skal foreslås til sakslisten. Det er 

imidlertid ikke slik at sentralstyret står fullstendig fritt i dette valget. Sentralstyrets vurdering 

av om en sak skal foreslås fremmet til behandling vil måtte bero på en samlet vurdering, hvor 

sakens karakter, hvem som har fremmet den, hva den gjelder og åpenhet i foreningen vil være 

elementer som bør vektlegges ved vurderingen. Vurderingen vil imidlertid også måtte bygge 

på en vekting av hvor mange saker, og hvilke saker sentralstyret anser som viktigst å få 

diskutert i landsstyret, tidsrammen tatt i betraktning.  

 

Ettersom forslaget kun er ment å lovfeste og klargjøre dagens praksis, kan ikke sentralstyret 

se at dette vil medføre noen reell maktforskyvning fra landsstyret til sentralstyret, slik Oslo 

legeforening og Akershus legeforening anfører. Sentralstyret presiserer at en slik 

maktforskyvning ikke har vært intensjonen med forslaget og det har heller ikke vært ønskelig.  
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På bakgrunn av ovennevnte er sentralstyret fortsatt av den oppfatning at det er viktig å 

tydeliggjøre dagens praksis i regelverket. Forslaget om at landsstyret fatter beslutning om 

saksliste, etter forslag av sentralstyret, opprettholdes derfor.  

 

Oslo legeforening og Akershus legeforening presiserer at dersom forslaget opprettholdes bør 

følgende presisering inntas i lovens § 3-1-2 (5) nytt annet punktum: «Forslagsstiller skal 

senest en måned etter at forslaget ble fremsatt få tilbakemelding på om hvorvidt forslaget blir 

foreslått fremmet for landsstyret.» I realiteten vil dette innebære at sentralstyret kun har én 

måned på seg til å avgjøre om de enkelte forslag som kommer inn skal settes opp på 

sakslisten eller ikke. Etter sentralstyrets syn er dette ikke forenelig med formålet bak den 

foreslåtte fristen på 4 måneder for innmelding av saker; nemlig å sikre tilstrekkelig tid til en 

god organisasjonsmessig behandling av forslagene som mottas. Sentralstyret anbefaler derfor 

at forslaget forkastes. Sentralstyret mener likevel at de som ikke har fått forslag med på 

sentralstyrets forslag til saksliste bør få en begrunnet tilbakemelding om årsaken til dette. Det 

er imidlertid mer naturlig at en slik tilbakemelding gis samtidig som endelig saksliste 

foreligger da bakgrunnen for at enkelte saker ikke kommer opp også skyldes tiden som er til 

disposisjon i landsstyremøtet. Sentralstyret foreslår at dette inntas i prosedyren for 

sentralstyrets arbeid med å fremme saker til landsstyremøtet.   

 

Når det gjelder forslaget om å endre prosedyren for sentralstyrets arbeid med å fremme saker 

for landsstyret, så støttes dette av majoriteten av høringsinstansene. Oslo legeforening og 

Akershus legeforening mener imidlertid at også dette forslaget vil medføre at landsstyret 

risikerer i mindre grad å bli en premissleverandør for legeforeningens politikk, og at det vil 

skje en maktforskyvning fra landsstyret til sentralstyret. Begrunnelsen for dette standpunktet 

er ikke nærmere utdypet i høringsuttalelsen. Sentralstyret bemerker at bakgrunnen for 

forslaget kun er å skape en enda bedre prosess omkring hvilke saker som skal opp til 

behandling på landsstyremøtet. Dette vil også være i landsstyrets interesse. Sentralstyret kan 

derfor ikke se at forslaget skulle innebære en reell maktforskyvning.  

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter forslag til endring av prosedyren for sentralstyrets 

arbeid med å fremme saker for landsstyret, men ønsker følgende tillegg inntatt: «Sentralstyret 

legger for hvert landsstyremøte frem en samlet oversikt over arbeid som er gjort, og resultat 

av, alle saker siste landsstyre oversendte sentralstyre for videre behandling/arbeid». 

Sentralstyret mener det bør være en del av årsmeldingen og gi tilbakemelding også i slike 

saker. Dette foreslås derfor innarbeidet i prosedyren.  

 

Sentralstyret foreslår at høringsforslaget til endring av prosedyren for sentralstyrets arbeid 

med å fremme saker for landsstyret endres i tråd med ovennevnte.  

 

Avstemning i landsstyret, herunder sentralstyrets stemmerett  

Høringsrunden viser at forslaget støttes entydig av høringsinstansene. Sentralstyret foreslår 

derfor at forslaget som ble sendt på høring forblir uendret.  

 

Elektroniske valg 

Høringsrunden viser at forslaget støttes entydig av høringsinstansene. Sentralstyret foreslår 

derfor at forslaget som ble sendt på høring forblir uendret.  

 

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 12. februar 2015, hvor det ble fattet 

følgende vedtak:  
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«1. Sentralstyret innstiller ovenfor landsstyret på at forslagene til endringer i 

Legeforeningens lover § 3-1-2 (5) og (7) samt § 3-2-3 (3) vedtas. 

2.  Sentralstyret endrer prosedyren for sentralstyrets arbeid med å fremme saker for 

landsstyret.»  

 

Innstilling til vedtak: 

 

Legeforeningens lover § 3-1-2 (5) og (7) samt § 3-2-3 (3) endres til (endringer i fet skrift og 

overstrøket): 

 

§ 3-1-2 (5) og (7) Landsstyres funksjoner 

(5) Saker som ønskes fremmet, må være sendt sekretariatet senest tre fire måneder før møtet. 

Sentralstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne tidsfrist. Landsstyret kan også 

unntaksvis vedta å behandle saker som blir fremmet senere. 

  

(7) Landsstyret fastsetter egen forretningsorden, der følgende skal iakttas: 

 

1. Beslutning om møteledelse. 

 

2. Beslutning om redaksjonskomité. 

 

3. Beslutning om saksliste, etter forslag fra sentralstyret 

 

3 4. 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. 

 

4 5. Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt i disse lover. Ved 

stemmelikhet har presidenten to stemmer. 

 

5 6. 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. 

 

6 7. Alle møtende landsstyremedlemmer skal har stemmerett og –plikt  ved voteringer. 

Sentralstyrets medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår sentralstyrets 

disposisjoner bakover i tid, herunder årsmelding og regnskap. 

 

7 8. Ved valg på sentralstyret og andre organ som landsstyret velger, skal det på    

stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes.  

 

På stemmeseddelen skal d Det skal bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller 

av en landsstyrerepresentant under landsstyremøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren 

før nomineringen er avsluttet. 

 

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

 

§ 3-2-3 (3) Sentralstyrets oppgaver 

(3) Sentralstyrets vedtak kan innankes for landsstyret. Unntak herfra er vedtak fattet i henhold 

til 1. ledd, nr. 5. For slike saker gjelder ikke fristen etter § 3-1-2 (5).  

 

 



 

 

9 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise   Frode Solberg 

generalsekretær  avdelingsdirektør/sjefadvokat 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

Saksbehandler: Kent Gutvik 

Saksansvarlig: Bjørn Ove Ekern Kvavik 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Forslag til endringer av Legeforeningens 

lover § 3-3-3 (2) funksjonsperioden for 

landsstyret 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 14/5998 Dato: 30.04.2015 

 

 

Sak 13.2 – Forslag til endringer av Legeforeningens lover § 3-3-3 (2) 

funksjonsperioden for landsstyret 
 

Overlegeforeningen har i brev datert 16. desember 2014 fremmet forslag til endringer i 

Legeforeningens lover som medfører at landsstyret kan starte sin funksjonsperiode på et 

senere tidspunkt enn 1.9. Det er foreslått enten 1.10 eller 1.11. 

 

Ofs forslag til endringer er begrunnet i praktiske utfordringer med å få valgt 

landsstyrerepresentanter innen fristen 1. september. Så vidt sekretariatet har kjennskap til 

gjelder det også for AF utfordringer med å få valgt representanter innenfor denne tidsfrist. 

Ylf har i større grad gjennomført prinsippet om gjennomgående representasjon og synes 

derfor ikke å ha like store problemer med å overholde fristen. PSL har valg i slutten av 

august, og overholder således også fristen. For de øvrige yrkesforeningene, LVS, LSA og 

Namf, er det ikke rapportert om like store utfordringer med å overholde fristen. 

 

Lovenes § 3-1-1 (2) lyder i dag slik: 

 

«Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i år 

som slutter på ulike tall.» 

 

Legeforeningens lover bygger på en struktur hvor funksjonsperioden for landsstyret legges til 

grunn for sentralstyret og er også utgangspunktet for avdelingene. Yrkesforeningene og 

lokalforeningene skal følge denne perioden, mens Norsk medisinstudentforening og de 

fagmedisinske foreningene kan fastsette avvikende funksjonsperiode. Reglene følger av 

Legeforeningens lover § 3-2-1 (2), første punktum - sentralstyret og § 3-3-3 (2) - 

avdelingene. Bestemmelsene lyder slik: 

 

§ 3-2-1 (2), første punktum: 

«Funksjonsperioden er to år og starter 1. september.» 

 

§ 3-3-3 (2): 



 

 

«Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 

3-1-1, 2. ledd. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreninger kan i sine 

vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode.» 

 

Videre er det slik at Legeforeningens lover bygger på prinsippet om gjennomgående 

representasjon, hvilket innebærer at den geografiske landsstyrerepresentasjonen 

 skal utgå fra styreverv i lokalforening og  

 bør inneha verv som hovedtillitsvalgt eller tilsvarende i kommune eller helseforetak 

Dette fremgår av Legeforeningens lover § 3-5-4 (1), som også benevner dette som 

yrkesforeningenes geografiske representanter. 

 

Det er flere muligheter for hvordan man kan forholde seg til forslaget fra overlegeforeningen 

om endringer av funksjonsperioden for landsstyret: 

 

a) Opprettholde dagens ordning 

b) La landsstyrerepresentantene fungere som settevalgte inntil de ulike organisasjonsledd 

har gjennomført valg i henhold til ny funksjonsperiode 

c) Justere funksjonsperioden for alle 

d) Velge avvikende funksjonsperiode for sentralstyret og landsstyret for øvrig 

 

Dagens ordning har fordeler ved at det er enkelt for organisasjonen å innrette seg på en dato 

som gjelder for de fleste. Slik sentralstyret har forstått Ofs innspill ønskes et alternativ som 

innebærer å skyve på funksjonsperioden for alle, inkludert sentralstyret. Men dette er en 

løsning som ikke anbefales da det vil bety at president og sentralstyret får en svært lang 

periode fra valget skjer til funksjonsperioden starter opp. Sentralstyret velges på 

landsstyremøtet i mai. Tilsvarende gjelder for de fleste yrkesforeningsstyrene.  

 

Sentralstyret opplever at dagens ordning allerede innebærer utfordringer ved at det er mer enn 

3 måneder fra president og sentralstyre er valgt til de trer i funksjon. I praksis hemmes 

foreningens aktivitet noe i fasen fra nytt sentralstyret er valgt til de trer i funksjon. Det er 

også vanskeligere både for interne og eksterne, inkludert media, å forholde seg til en 

president og et sentralstyre som sitter på «oppsigelse». Sentralstyret har derfor ikke villet 

anbefale at funksjonsperioden for hele landsstyret endres med bakgrunn i innspillene fra Of. 

Ofs ønske om endring gjelder yrkesforeningenes geografiske representasjon i 

Legeforeningens landsstyre, og ikke øvrige deler av landsstyret.  

 

Som et alternativ til dette kan man velge ulike funksjonsperioder for sentralstyret og 

landsstyret. Det er noe vanskelig å overskue konsekvensene av dette fullt ut. Trolig vil 

yrkesforeningene velge sine styrer for samme periode som sentralstyret, og det vil da bli 

avvik mellom perioden for sentralstyre og yrkesforeningsstyrer og øvrige tillitsvalgte som 

inngår i landsstyret.  

 

Dagens struktur gir lik funksjonsperiode for landsstyret og sentralstyret. Dette er gunstig, 

også fordi styrer i avdelingene har samme funksjonsperiode som landsstyret. Dersom det 

f.eks er behov for ekstraordinære møter vil organisasjonen stort sett ha tillitsvalgte med 

samme forutsetninger for å delta i de diskusjoner som finner sted i landsstyret.  

 

Dette taler for at justeringer bør skje i valgordningen i de organisasjonsledd som ikke 

overholder valg i henhold til Legeforeningens nåværende lover.  

 



 

 

På den annen side virker det som flere av yrkesforeningene sliter med å få dette til. Det er 

også uheldig at landsstyret ved behov for ekstraordinært landsstyremøte står i fare for ikke å 

kunne settes lovlig eller være beslutningsdyktig. En løsning på dette kan være å innta i 

Legeforeningens lover at nåværende landsstyrerepresentanter fungerer som settevalgte inntil 

de ulike organisasjonsledd har gjennomført valg i henhold til ny funksjonsperiode. På denne 

måten kan det aksepteres at valgte landsstyrerepresentanter fortsetter noe utover 

funksjonsperioden i påvente av at nyvalg har funnet sted. Ved behov for ekstraordinære 

landsstyremøter vil det på denne måten være mulig å gjennomføre slike.  

 

Sentralstyret mener imidlertid at det ikke bør gå for lang tid før nytt landsstyre er på plass, og 

at det bør inntas en frist som ikke kan være lenger enn utgangen av oktober. Valgte 

landsstyrerepresentanter vil naturlig nok ikke legge opp til arbeid med landsstyret etter at 

deres periode er utløpt, men sekretariatet antar dette vil ivareta de hensyn som Of ønsker med 

sitt forslag. Ulempen med et slikt forslag kan være at flere utsetter valget da det ikke spiller 

så stor rolle om det er gjennomført innen fristen. Med bakgrunn i en avveining av ulike 

hensyn mener sentralstyret imidlertid at dette er den beste løsningen.  

 

På bakgrunn av ovennevnte har sentralstyret foreslått at Legeforeningens lover § 3-3-3 (2) gis 

følgende tilføyelse (markert med kursiv): 

 

Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-

1-1, 2. ledd. Landsstyrerepresentanter valgt i medhold av § 3-5-4 (1) kan fungere utover 

funksjonsperioden, for en periode som ikke kan strekke seg lenger enn utgangen av oktober i 

valgåret, i påvente av nyvalg. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreninger 

kan i sine vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode. 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 12.02.2015 og fattet følgende vedtak: 

 

«Sentralstyret støtter intensjonene i Ofs forslag til endringer i Legeforeningens lover. 

Sentralstyret vil imidlertid foreslå at det i stedet gjøres endringer i § 3-3-3 (2). Forslaget 

sendes på intern høring i organisasjonen.» 

 

Høringsfristen ble satt til 7.april 2015. Det kom inn i alt 11 høringssvar.  

 

Innkomne svar:  

 Styret i Norsk overlegeforening støtter sentralstyrets forslag til endring i 

Legeforeningens lover § 3-3-3 (2), og bemerker at dette er i tråd med Ofs intensjon 

med det opprinnelige lovendringsforslaget.   

 Styret i Allmennlegeforeningen støtter sentralstyrets forslag til endring i 

Legeforeningens lover § 3-3-3 (2). 

 Styret i Oslo legeforening støtter sentralstyrets forslag til endring i Legeforeningens 

lover § 3-3-3 (2).   

 Styret i Akershus legeforening støtter sentralstyrets forslag til endring i 

Legeforeningens lover § 3-3-3 (2). 

 Styret i Hordaland legeforening støtter sentralstyrets forslag til endring i 

Legeforeningens lover § 3-3-3 (2). 

 Styret i Praktiserende spesialisters landsforening støtter sentralstyrets forslag til 

endring i Legeforeningens lover § 3-3-3 (2). 

 Styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening støtter sentralstyrets forslag til endring i 

Legeforeningens lover § 3-3-3 (2).  



 

 

 Styret i Norsk forening for allmennmedisin støtter sentralstyrets forslag til endring i 

Legeforeningens lover § 3-3-3 (2).  

 Styret i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger støtter i utgangspunktet 

sentralstyrets forslag, men mener det kan være tilstrekkelig å ha innen utgangen av 

september som tidspunkt for avslutning av nyvalg av landsstyrerepresentanter.  

 Styret i yngre legers forening støtter også forslaget, men mener også at det ikke bør 

gjelde lengre enn utgangen av september. 

 Styret i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid går i mot forslaget. Det bemerkes at 

dersom det først skal gjøres endringer m.h.t. funksjonstider bør en heller gå tilbake til 

funksjonstider fra 01.01. til 31. 12. og legge Landsstyremøtene tilbake til november 

måned.  

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 

Det fremkommer av høringsrunden at det store flertallet av høringsinstansene støtter 

sentralstyrets lovendringsforslag som var inntatt i høringsbrevet. Som Of selv uttaler i sitt 

høringssvar er sentralstyrets forslag i tråd med intensjonene i Ofs opprinnelige 

lovendringsforslag. Ofs intensjon med forslaget synes således å ha fått bred støtte blant 

høringsinstansene. 

 

Sentralstyret viser til at noen foreningsledd mener det er tilstrekkelig med en frist innen 

utgangen av september. Når det først gjøres endringer, bør disse imidlertid lages på en slik 

måte at det gir en reell mulighet for å klare å holde valg innen fristen. Det innstilles derfor på 

at fristen settes til innen utgangen av oktober i valgåret. 

 

Sentralstyrets anbefaling er derfor likelydende med sentralstyrets forslag som ble sendt på 

høring.   

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 21. april 2015, hvor det ble fattet 

følgende vedtak:  

 
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at det gjøres endringer i Legeforeningens 

lover § 3-3-3 (2). 

 

Innstilling til vedtak:  

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

 

Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-

1-1, 2. ledd. Landsstyrerepresentanter valgt i medhold av § 3-5-4 (1) kan fungere utover 

funksjonsperioden, for en periode som ikke kan strekke seg lenger enn utgangen av 

oktober i valgåret, i påvente av nyvalg. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske 

foreninger kan i sine vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode. 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise  Frode Solberg 

generalsekretær  avdelingsdirektør/sjefsadvokat 

 



 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

Saksbehandler: Kent Gutvik 

Saksansvarlig: Bjørn Ove Ekern Kvavik 
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l Norsk overlegeforening 
I DEN NORSKE LEGEFORENING

Den norske legeforening

Her

Deres ref.: Vår ref.: JH/ES/LBK Dato: 16.12.2014

Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1

Norsk overlegeforening har i styremøte den 12. desember 2014 vedtatt å fremme forslag om
endring av Legeforeningens lover §§ 3-1-1.

Of ønsker endring av lovenes § 3-1 -1 (2), som lyder (vår understrekning):

«(2) Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin (unksionsgeriode 1.
september i år som slutter på ulike tall»

Yrkesforeningene skal i henhold til samme bestemmelse tredje ledd nr. 4 velge geografiske
representanter. Valget skal skje etter reglene i § 3-5-4, 1. ledd, hvor det fremgår at
«Representantene bør inneha verv som hovedtillitsvalgt eller tilsvarende i kommune eller
helseforetak mv.>>.

Tillitsvalgte skal i henhold til Legeforeningens valgregler og instrukser for tillitsvalgte § 1.5
velges «for 2 år av gangen med sammefunksjonstid som lokalforeningsstyret». Valg til
lokalforeningsstyret skjer etter lovene § 3-3-3 (2), hvor det fremgår at «F unksjonsperioden
følger landsstyreperioden, jf§ 3-1-1, 2. ledd». De tillitsvalgtes funksjonsperiode starter således
1.9.

Valg av tillitsvalgte og valg til landsstyret skal være gjennomført ved funksjonsperiodens start
1.9. For Ofs del innebærer dette praktiske utfordringer. I mange tilfeller foreligger ikke
valgresultatene blant de hovedtillitsvalgte/foretakstillitsvalgte før 1.9. Da lar det seg heller ikke
gjøre å gjennomføre valg til de geografiske landsstyrerepresentantene innen samme dato.

Of antar at dette i større grad lar seg gjennomføre for avdelinger som har gjennomgående
representasjon. For øvrige avdelinger, blir konsekvensen imidlertid ofte at avdelingen ikke får
valgt sine landsstyrerepresentanter og at Legeforeningen i en viss periode ikke har et fulltallig
landsstyre.

Of foreslår derfor en endring av Legeforeningens lover § 3-1-1 (2) slik at landsstyret kan starte
sin funksjonsperiode på et senere tidspunkt, for eksempel 1.10 eller 1.11.
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13.3 Om betegnelsen lokalforening og forslag 

om endret betegnelse 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/319 Dato: 30.04.2015 

 

 

Sak 13.3 - Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse 
 

Det har i e-post av 12. januar 2015 kommet inn et privat lovendringsforslag fra Gunnar 

Hjorth om å endre betegnelsen lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling. Hjort er 

leder i Buskerud lokalavdeling, men har fremmet saken utenom lokalforeningen. 

Lovendringsforslag er således ikke behandlet i styret i Buskerud legeforening.  

 

Begrunnelsen for forslaget er at Hjorth mener at betegnelsen lokalavdeling ligger på et lavere 

nivå enn kommune og enda lavere i forhold til fylke.  Hjorth skriver at han ved flere 

anledninger i utlandet eller overfor utenlandske kolleger har blitt present/presenterer seg som 

leder av lokalavdeling. Hjorth mener at hans status som leder av lokallag ikke har hatt særlig 

tyngde i den forstand at han bare har representert en liten og kanskje ubetydelig del av en stor 

organisasjon, og ikke en del av hjørnepilarene i den norske Legeforening. Hjorth mener 

videre at begrepet fylkesavdeling forteller mer om hva man representerer enn lokalforening.  

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 12.02.2015 og fattet følgende vedtak: 

 

«Sentralstyret vedtar å sende saken på intern høring i Legeforeningens organisasjonsledd.» 

 

Høringsfristen ble satt til 7.april 2015. Det kom inn i alt 10 høringssvar.  

 

Innkomne svar:  

 Styret i allmennlegeforeningen går i mot forslaget. Det vises særlig til at tidspunktet 

for å endre navn ikke er naturlig ettersom landet er i en prosess når det gjelder 

administrativ inndeling, både på kommune- og fylkesnivå. Videre påpekes det at 

fremtiden for de regionale helseforetakene er uviss, og at Nasjonal sykehusplan kan 

endre premissene for helsevesenets administrative inndeling. Legeforeningens 

organisasjon bør derfor først vurderes når man til slutt kan se hva disse pågående 

reformene ender med.  

 Styret i Oslo legeforening går i mot forslaget.  

 Styret i Østfold legeforening går i mot forslaget. 

 Styret i Hordaland legeforening går i mot forslaget. 
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 Styret i Praktiserende spesialisters landsforening går i mot forslaget. 

 Styret i Rogaland legeforening går i mot forslaget. Det påpekes at en endring tilbake 

til en ren geografisk, fylkesbestemt inndeling av lokalforeningene i større grad vil låse 

strukturen av disse opp mot dagens fylkesinndeling og dermed potensielt kunne 

fungere som barrierer for samarbeid over geografiske grenser.  

 Styret i Norsk overlegeforening går i mot forslaget.  

 Styret i Yngre legers forening går i mot forslaget.  

 Styret i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger støtter forslaget.  

 Styret i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid støtter forslaget. Det vises særlig til at så 

lenge vi har fylkeskommunene og en viss tilhørighet til fylkene som geografisk 

område i Norge, og Dnlf sitt lokale ledd er organisert som en funksjon av dette, er det 

naturlig å bruke begrepet «fylke» i betegnelsen på dette lokale leddet i foreningen. 

Videre vises det til at begrepet «lokalforening» ikke har fått noe godt fotfeste i 

foreningen.  

 Styret i Oppland legeforening støtter forslaget.  

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt.  

 

Legeforeningens lover benyttet frem til 2006 betegnelsen fylkesavdeling, men landsstyret 

valgte å endre betegnelsen til lokalforening. Bakgrunnen for endringen den gang skyldtes 

resultatet av organisasjonsdebatten i Legeforeningen. 

 

Sentralstyret sendte 20.10.2004 ut et høringsdokument hvor sentralstyret gjennomgikk hele 

Legeforeningens organisasjon og forslag til endringer. Sentralstyret foreslo å endre termen 

for de lokale avdelinger av foreningen til ”lokalforeninger” og foreslo at lokalforeningene for 

fremtiden skulle lovfestes på følgende måte: 

 

«Legeforeningens lege-medlemmer fordeles på godkjente lokalforeninger etter arbeidsstedets 

lokalisering.  

 

Lokalforeningenes geografiske ansvarsområder bør ikke være mindre enn et 

helseforetaksområde i spesialisthelsetjenesten og bør så langt det er mulig falle sammen med 

ett eller flere naturlige opptaksområder for helseforetak. Lokalforeningenes geografiske 

område og navn skal være godkjent av sentralstyret.  

 

Sentralstyret foreslo lokalavdelingsprinsippet anvendt slik at man ville få 13 lokalavdelinger 

mot nå 19. Avdelingsgrensene skulle følge foretaksgrenser og kunne dekke fylker som 

bedømmes å ligge naturlig til hverandre mht infrastruktur, næringsliv etc. Forslaget kunne 

medføre justeringer av grenser mellom noen nåværende fylkesavdelinger 

(Rogaland/Hordaland og Nordland/Troms).» 

 

I diskusjonene som fulgte dette forslaget ble ordlyden endret. Den endelige bestemmelsen om 

dette ble lydende slik: 

 

§ 3-4-1 Inndeling i lokalforeningsområder - Medlemskap  

(1) Lokalforeningenes område og navn skal være godkjent av sentralstyret.  

 

Overgangsregel: 

Lokalforening som per 31. august 2005 var lovfestet som fylkesavdeling, består inntil videre.  
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(2) Lokalforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet med foreningenes oppgaver, 

kan med sentralstyrets samtykke justere sine grenser eller slutte seg sammen til større 

foreninger. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal forholdes med foreningenes 

aktiva. 

 

(3) Dersom 1/3 av landsstyrets medlemmer krever det, kan et spørsmål om endring i 

inndelingen av lokalforeninger kreves avgjort ved avstemning av medlemmene i berørte 

lokalforeninger. Sentralstyret kan initiere slik avstemning. 

 

Sentralstyret er i likhet med styret i Rogaland legeforening av det syn at en endring tilbake til 

en ren fylkesbestemt inndeling av lokalforeningene i større grad vil låse strukturen av disse 

opp mot dagens fylkesinndeling. Dette vil igjen kunne fungere som en barriere for samarbeid 

over geografiske grenser. Landsstyrets intensjon med endringene var at man så for seg en 

endring i antallet lokalforeninger. En del av organisasjonssaken handlet også om at flertallet 

av Legeforeningens yrkesaktive medlemmer hører til virksomheter med en organisasjonsform 

som ikke sammenfaller med fylkesavdelingsgrensene. Som Hjorth selv er inne på, har dette 

bildet endret seg ytterligere, ved at flere leger i helseforetak er ansatt i virksomheter som går 

på tvers av fylkesavdelingsgrensene. Ideelt sett burde derfor lokalavdelingene i større grad 

tatt initiativ til diskusjoner om annen inndeling av lokalforeningsområdet, enn det som 

eksisterer i dag med inndeling tilsvarende fylkesnivå.  

 

Det er påpekt i høringsuttalelsen fra styret i Allmennlegeforeningen at landet er i en prosess 

når det gjelder administrativ inndeling, både hva gjelder fylker og regioner. Det er således 

unaturlig at Legeforeningen endrer navn til fylkesavdelinger nå. 

 

Sentralstyret vil vise til at dersom landsstyret skulle ønske å endre bestemmelsene, vil det få 

betydning for flere bestemmelser i lovene, herunder §§ 1-3, 3-1-1, 3-3-3, 3-4 (fra 3-4-1 til 3-

4-5), 3-5-3, 3-7-3, 3-8 og 4-3. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vil det etter sentralstyrets mening ikke være hensiktsmessig at 

Legeforeningen på nåværende tidspunkt går tilbake til begrepet fylkesavdeling som 

geografisk inndeling av lokalforeningsområdene. Det vises også til at flertallet av 

høringsinstansene som har uttalt seg går i mot forslaget.  

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslaget om å endre betegnelsen 

lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling forkastes.    

 

Innstilling til vedtak:  

Forslag om å endre betegnelsen lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling forkastes.   

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise  Frode Solberg 

generalsekretær  avdelingsdirektør/sjefadvokat 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

Saksbehandler: Kent Gutvik 

Saksansvarlig: Bjørn Ove Ekern Kvavik 
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         Gunnar Hjorth, lege 

Barlindveien 3 D, 3360 Geithus.   Mob.: +47 952 46695, e-mail gunnarhj@gmail.com  

 

tillitsvalgt@legeforeningen.no 

Legeforeningen 

0107 Oslo  

          12.1.2015 

 

Forslag til landsstyresak: Om betegnelsen lokalforening, forslag om endret betegnelse 

Tidligere het det som nå kalles lokalforening fylkesforening. Jeg kjenner ikke til og deltok ikke 

i diskusjonen om ending av betegnelsen pga langvarig utenlandsopphold og vet derfor ikke 

bakgrunnen for endringen. Imidlertid tror jeg at endringen ble gjort for å kunne åpne opp for 

annen avgrensing av de aktuelle områdene enn fylkene. Jeg synes allikevel at valget ved å 

kalle de tidligere fylkesavdelingene for lokalforeninger, som uheldige. 

I min kommune er jeg medlem av tre-fire organisasjoner og lag. I kommunen kalles de i min 

kommune Modum, for eksempelvis Drolsum lokallag av Modum bondelag, Vikersund 

lokallag av xx politiske parti. Og det finnes flere eksempler hvor betegnelsen lokalavdeling,    

-lag eller –forening ligger på lavere nivå enn kommune og enda mye lavere enn fylke. Jeg har 

også ved noen anledninger i utlandet eller overfor utenlandske kolleger blitt presentert som, 

eller presentert meg som, leder av lokalavdeling. Jeg har i slike situasjoner følt at min status 

som leder av lokallagsleder ikke har hatt særlig tyngde i den forstand at jeg bare har 

representert en liten, og kanskje ubetydelig del av en stor organisasjon, og ikke en del av 

hjørnepillarene i den norske foreningen. 

Jeg foreslår derfor at den gamle betegnelsen ”fylkesavdeling” gjeninnføres. 

I noen områder kan man kanskje vurdere eller diskutere om fylket er den riktigste 

avgrensningen. Buskerud er et slikt område hvor Svelvik i Vestfold søkner til Vestre Viken HF 

Drammen sykehus, Sande i Vestfold som også har tilknytning til Drammen gjennom 

legevaktavtale, Jevnaker i Oppland kommune som sokner til Vestre Viken HF Ringerike 

sykehus, og Bærum sykehus i Akershus er en del av Vestre Viken HF, hvor Drammen sykehus 

kanskje er hovedsykehuset. For Buskerud kunne det således være aktuelt å omregulere 

grensene og få en Vestre Viken avdeling av Legeforeningen. I noen andre fylker har man 

mailto:tillitsvalgt@legeforeningen.no


tilsvarende situasjon. Dette får imidlertid være en diskusjon for fremtiden. Inntil videre bør 

lokalforeningene være fylkesforeninger. 

For øvrig mener jeg også at begrepet fylkesforening forteller mer om hva man representerer, 

enn lokalforening. 

Forslag: Den tidligere betegnelsen fylkesavdeling gjeninnføres, og betegnelsen 

lokalforening avvikles til bruk på dette nivået. 

For ordens skyld opplyses at dette er et privat forslag som ikke er behandlet i styret i 

Buskerud legeforening hvor jeg er leder. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnar Hjorth 
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Tidsskrift for Den norske legeforening 



 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 Tidsskriftets forhold til Legeforeningen 

som eier – forslag til landsstyret om nedsettelse 

av utvalg 
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Landsstyret 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/1754 Dato: 06.05.2015 

 

 

Sak 14.1 - Tidsskrift for Den norske legeforenings forhold til 

Legeforeningen som eier- forslag til landsstyret om nedsettelse av utvalg 
 

Tidsskriftets organisering 

 

Etter Legeforeningens lover er Tidsskriftet en integrert del av foreningens virksomhet, og 

redaksjonen er en del av sekretariatet. Redaktøren ansettes av landsstyret og skal ha en 

redaksjonskomite på åtte medlemmer ved sin side. Redaktøren utøver sin myndighet og sitt 

ansvar etter redaktørplakaten. Utover dette sier lovene lite om forholdet mellom redaktøren 

og Legeforeningen som eier. Lovens § 4-2 lyder slik: 

 

§ 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening 

(1) Foreningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad. Tidsskriftet er 

en integrert del av foreningens virksomhet, og redaksjonen er en del av sekretariatet. 

 

(2) Tidsskriftet redigeres av en redaktør som skal være lege, og som ansettes av landsstyret. 

Redaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten. Redaktøren 

har ved sin side en redaksjonskomité på åtte medlemmer, som oppnevnes av sentralstyret. 

Seks medlemmer oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på valg i hver 

sentralstyreperiode. De øvrige to er generalsekretæren og et medlem av sentralstyret. 

Redaksjonskomiteens medlemmer kan oppnevnes på ny. Trer et medlem ut i perioden, 

oppnevnes et nytt medlem for gjenværende del av perioden.  

 

(3) Redaktøren har adgang til å delta i sentralstyrets møter. 

 

Sentralstyret ønsker en gjennomgang hvor forholdet mellom Tidsskrift for Den norske 

legeforening og Legeforeningen som eier klargjøres. Sentralstyret mener det skal ligge som 

en forutsetning for gjennomgangen at redaktøren kan ivareta utøvelse av sin myndighet og 

sitt ansvar etter redaktørplakaten. Etter sentralstyrets vurdering er det naturlig at det i en slik 

gjennomgang nedsettes et utvalg med personer både fra den redaksjonelle aksen, og sentrale 

personer fra Legeforeningens organisasjon.  Sentralstyret ønsker de prinsipielle sidene av det 
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fremtidige forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen som eier belyst, herunder 

sentralstyrets og landsstyrets rolle. 

 

 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Landsstyret anmoder sentralstyret om å iverksette en prosess for gjennomgang av alle forhold 

mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier. På denne 

bakgrunn bes sentralstyret om å nedsette et bredt sammensatt utvalg, med representanter både 

fra Tidsskriftets redaksjon/redaksjonskomiteen for Tidsskriftet og sentrale personer fra 

Legeforeningens organisasjon. 

 

Utvalget skal vurdere alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og 

Legeforeningen som eier, herunder hvordan Redaktøren for Tidsskriftet kan ivareta utøvelse 

av sin myndighet og sitt ansvar etter redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen, 

redaksjonskomiteens rolle og ansvar, sentralstyrets og landsstyrets rolle og ansvar, 

kommunikasjonsveier og rapporteringsrutiner, hvordan eventuell uenighet med eier skal 

håndteres, og eventuelle lovendringer som følge av gjennomgangen.  

 

Sentralstyret bes om å fremlegge innstilling til landsstyret på landsstyremøtet i 2016.  

 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

 

Geir Riise Frode Solberg 

generalsekretær avdelingsdirektør/sjefadvokat 

 

 

Saksbehandler: seksjonssjef Bjørn Ove Ekern Kvavik 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Tilsetting av ny sjefsredaktør i Tidsskrift 

for Den norske legeforening 
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Landsstyret 

 

 

  

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 15/1753 Dato: 04.05.2015 

 

 

Sak 14.2 - Tilsetting av ny sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske 

legeforening 
 

Redaktøren for Tidsskrift for Den norske legeforening fratrådte sin stilling 10. februar 2015. 

Medisinsk redaktør Are Brean har vært konstituert i stillingen etter dette.  Etter 

Legeforeningens lover § 4-2 er det landsstyret som ansetter ny redaktør. 

 

Sentralstyret nedsatte 10. mars 2015 en referansegruppe med ansvar for å forberede 

rekrutteringsprosessen frem mot sentralstyrets innstilling til landsstyret.  Referansegruppen 

har bestått av: 

 

Medisinsk redaktør Siri Lunde 

Leder av redaksjonskomiteen Ola Dale 

Leder av FAME-gruppen Cecilie Risøe 

Leder av valgkomiteen Trond Egil Hansen 

President Hege Gjessing 

Sentralstyremedlem Christian Grimsgaard 

Observatør for ansatte i Tidsskriftet Berit Seljebotn 

 

Generalsekretær/sekretariat samt ekstern rekrutteringskonsulent har bistått gruppen i arbeidet. 
 

Rekrutteringsarbeidet ble helt fra starten av anlagt bredt. Alle organisasjonsledd ble rådspurt 

om mulige kandidater, i epost av 23. mars 2015. Stillingen ble kunngjort i Tidsskriftet nr 6 

for 2015, og i Aftenposten og DN.  

Søknadsfrist ble satt til 14. april 2015.  

Det legges opp til at sentralstyret vil behandle saken i ekstraordinært møte 21. mai 2015. 

Innstilling vil bli sendt landsstyret umiddelbart etter sentralstyrets behandling.    

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

Geir Riise Frode Solberg 

generalsekretær avdelingsdirektør/sjefadvokat 

 

Saksbehandler: seksjonssjef/advokat Bjørn Ove Ekern Kvavik 



 

 

 

 

 

 

Sak 15 

 

Valg av lokal arrangør og sted for 

landsstyremøte 2017



 

 

 

 

Landsstyret  

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 14/5137 Dato: 7.5.2015 

  

 

Sak 15 – Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøtet i 2017  
 

Sentralstyret behandlet i møte den 21.10.2014 et forslag fra sekretariatet om iverksettelse av 

prosessen for å finne frem til en medarrangør i 2017. Vedtaket var følgende: 

 

Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2015 hvor 

organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal medarrangør for 

landsstyremøtet i 2017. Legeforeningens avdelinger tilskrives med anmodning om å 

fremme forslag om lokal arrangør og stedsvalg. Sentralstyret foreslår at møtet søkes 

avviklet i tidsrommet tirsdag 30.5 - torsdag 1.6. 2017. 

 

Avdelingene ble tilskrevet i brev av 10.11.2015 med frist 20.3.2015 for å fremme forslag eller 

invitasjoner. 

 

Ved høringsfristens utløp forelå uttalelser fra  

Hordaland legeforening 

Møre og Romsdal legeforening 

Rogaland legeforening 

Vestfold legeforening 

Praktiserende spesialisters landsforening 

 

Det er gledelig å registrere at det er flere lokalforeninger som er interesserte i å arrangere 

landsstyremøtet i 2017. Samtlige arrangører har hotell- og møteromsfasiliteter som vil gi en 

flott ramme rundt landsstyremøtet. 

 

Hordaland legeforening har arrangert landsstyremøte fire ganger tidligere; 1969 på Voss, og i 

Bergen i 1975, 1997og 2005, og ønsker å legge møtet til Bergen på nytt i 2017. Scandic Ørnen i 

sentrum er reservert. Der er svært moderne og gode hotell- og møtefasiliteter, og alle 

landsstyremøtets deltakere vil kunne innkvarteres på samme hotell som møtet holdes.  

 

Møre og Romsdal legeforening har arrangert landsstyremøte to ganger tidligere; i Ålesund i 

1994 og i Molde i 2003. De ønsker å legge landsstyremøte i 2017 til Ålesund, ved Hotel 

Scandic Parken og Hotel Scandic Skandinavie som har en innbyrdes avstand på kun 70 meter. 

Hotel Scandic Parken har 197 rom og 14 møterom og ligger et par minutter gange fra havna. 

Siste gang landsstyremøtet var i Ålesund var i 1994. 

 

Rogaland legeforening har arrangert landsstyremøte to ganger, i Stavanger i 1979 og i 1996 i 
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Haugesund. Arrangementet i 2017 ønskes gjennomført på Sola, på nye Clarion Hotell Air, 

beliggende mellom flyplassen og Solastranden. Hotellet har alle fasiliteter som behøves for å 

arrangere landsstyremøtet og er stort nok for alle deltakere. Hotellet åpner i desember 2015. 

 

Vestfold legeforening har arrangert landsstyremøte to ganger tidligere, i 1967 og 2001, begge 

ganger i Sandefjord. De ønsker å legge arrangementet i 2017 til Tønsberg, Norges eldste by. 

Quality Hotel Tønsberg har god kapasitet, og de er klare til å ta i mot Legeforeningen i den 

aktuelle tidsperioden.  

 

PSL foreslår at landsstyremøtet i 2017 legges til Bergen med Hordaland legeforening som 

medarrangør. 

 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 21.4.2015. Det ble fattet slikt vedtak: 

 

Saken legges frem for landsstyret uten innstilling. Sentralstyret foreslår at møtet 

avholdes i tidsrommet tirsdag 30.5 - torsdag 1.6.2017. 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Invitasjon fra XX legeforening tas i mot med takk. Møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 

30.5 - torsdag 1.6.2017. 

 

 

 

 

  

Etter fullmakt fra sentralstyret 

 

 

 

Geir Riise 

generalsekretær        Anne Torill Nordli 
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Arrangører av ordinære landsstyremøter siden 1886 

 
Arrangører siden 1959 
Aust-Agder legeforening  1973,1998  

Akershus legeforening   1985 

Buskerud legeforening   2007 

Finnmark/Troms legeforening  1991, 2013  

Hedmark legeforening   1993 

Hordaland legeforening               1969, 1975, 1997, 2005   

Møre og Romsdal legeforening              1994, 2003 

Nordland legeforening   1965,1991, 2009 

Nord-Trøndelag legeforening 

Oppland legeforening   1959, 2000  

Oslo legeforening   1961, 1999 

Rogaland legeforening   1979, 1996 

Sogn og Fjordane legeforening              1977, 2004 

Sør-Trøndelag legeforening  1963, 1995 (2015) 

Telemark legeforening   1987   

Troms legeforening   1971, 1991, 2002 

Vest-Agder legeforening  1973,1998 

Vestfold legeforening   1967, 2001  

Østfold legeforening   1981     

Overordnede sykehuslægers forening 1983 

Yngre legers forening   1989 

Sentralstyret    1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 

1980, 1982, 1984,1986, 1988, 1990, 1992, 2006, 2008, 2010, 

2011, 2012, 2014 
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Kronologisk rekkefølge  

 
1886 5.- 6.7      Kristiania Universitetets festsal 

1887 8.- 10.9.      Kristiania 

1888 

1889 27.-29.8.     Bergen 

1890 

1891 4.- 6.8.      Trondhjem 

1892 

1893 4.- 7.9.      Kristiania 

1894 

1895 26.-28.8.     Bergen 

1896 

1897 2.- 5.8.      Trondhjem 

1898 

1899 24.-26.8.     Kristiania 

1900 

1901 12.-14.8.     Stavanger 

1902 

1903 27.-29.8.     Hankø 

1904 

1905 17.-19.7.     Trondhjem 

1906 

1907 9.-11.9.      Kristiania 

1908 

1909 9.-11.8.      Bergen 

1910 

1911 21.-25.8.     Larvik 

1912 

1913 25.-27.8.     Sandefjord 

1914   

1915 9.-11.9.      Kristiania 

1916 

1917 

1918 5.-7.9.      Kristiania 

1919 

1920 9.-11.8.      Trondhjem 

1921 

1922 7.-9.8.      Bergen 

1923 

1924 28.-30.8.     Hamar 

1925 

1926 26.-28.8.     Oslo 

1927 

1928 29.-31.8.     Oslo 

1929 

1930 15.-17.7.     Nidaros 

1931 

1932 30.6.-2.7.     Bergen 

1933 

1934 27.-29.8.     Larvik 

1935 

1936 27.-29.8.     Oslo 

1937 

1938 27.-29.6.     Stavanger 
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1945 6.-8.9.45     Oslo 

1946 

1947 12.-14.6.47     Bergen 

1948 

1949 9.-10.6.49     Trondheim 

1950 

1951 27.-28.51     Oslo 

1952 

1953 20.-21.8.53     Stavanger 

1954 

1955 16.-17.6.55     Oslo      

1956   

1957 19.-20.9.57     Bergen 

1958 

1959   Oppland legeforening  Lillehammer 

1960 

1961   Oslo legeforening   Oslo 

1962 

1963   Sør-Trøndelag legeforening Trondheim 

1964 

1965   Nordland legeforening  Bodø 

1966 

1967   Vestfold legeforening  Sandefjord 

1968 

1969   Hordaland legeforening  Voss 

1970 

1971   Troms legeforening  Tromsø 

1972 

1973   Vest-Agder legeforening  Kristiansand 

1974 

1975   Hordaland legeforening  Bergen 

1976 

1977   Sogn og Fjordane legeforening Loen 

1978 

1979   Rogaland legeforening  Stavanger 

1980    

1981   Østfold legeforening  Sarpsborg, Saga hotell 

1982    

1983   Sogn og Fjordane legeforening Loen, Alexandra hotell 

1984 

1985   Akershus legeforening  Sandvika, Sheraton Oslofjord  

1986    

1987   Telemark legeforening  Bolkesjø, Bolkesjø hotell 

1988 

1989   Yngre legers forening  Røros, Røros turisthotell 

1990       Oslo 

1991   Finnmark/Troms legeforening Alta, SAS 

1992       Oslo 

1992   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1993   Hedmark legeforening  Hamar, Scandic hotell 

1994   Møre og Romsdal legeforening Ålesund, Parken hotell 

1995   Sør-Trøndelag legeforening Trondheim, Brittania hotell 

1995   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1996   Rogaland legeforening  Haugesund, Rica Maritim 

1997   Hordaland legeforening  Bergen, Hotell Norge  

1997   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

1998   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 
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1998   Aust-Agder/Vest-Agder l f Kristiansand, Quality Kristiansand Hotel 

1999   Oslo legeforening   Oslo, Royal Christiania Hotel 

2000   Oppland legeforening  Lillehammer, Lillehammer turisthotell 

2000   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

2001   Vestfold legeforening  Sandefjord, Park hotell   

2001   Sentralstyret (ekstraordinært) Oslo 

2002   Troms legeforening  Tromsø, Rica Ishavshotell 

2003   Sentralstyret (ekstraordinært) Lillestrøm, Arena  

2003   Møre og Romsdal legeforening Molde, Rica Seilet hotell 

2004 25.-27.5.04 Sogn og Fjordane legeforening Loen, Alexandra hotell 

2005 25.-28.5.05 Hordaland legeforening  Bergen, Scandic Hotell 

2006 10.-12.5.06 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2007 22.-25.5.07 Buskerud legeforening  Kongsberg, Quality Hotel Grand 

2008 20.-22.5.08 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2009 03.-05.6.09 Nordland legeforening  Bodø, SAS    

2010 26.-28.5.10 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2011 23.-28.5.11 Sentralstyret m.fl. (125 års jub.)  Oslo, Soria Moria    

2012 22.-24.5.12 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2013 04.-06.6.13 Finnmark legeforening Alta, Rica Alta Hotel 

2014 20.-22.5.14  Sentralstyret  Oslo, Soria Moria 

2015 27.-29.5.15 Sør Trøndelag lægeforening Trondheim, Scandic Nidelven Hotel 

2016 24.-26.5.16 Sentralstyret   Oslo, Soria Moria 

2017 30.-01.6.17 ?     ? 

2018  Sentralstyret   Oslo 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sak 16 

 

Valg av president, visepresident, syv 

sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer  
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Landsstyret 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:14/5137 Dato: 6.5.2015 

  

 

 

Sak 16– Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre 

varamedlemmer 

 
Landsstyret har i henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 7 som oppgave å velge president, 

visepresident, 7 sentralstyremedlemmer og 3 varamedlemmer i samsvar med reglene i  

§ 3-2-1. Funksjonstiden vil etter valget i år være fra 1.9. 2015 til 31.8. 2017. 

 

Valgene skal i henhold til § 3-2-1, 6. ledd forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består i 

inneværende periode av Trond Egil Hansen, leder, Arne Refsum og Marie Skontorp.  

 

Valgkomiteen har 18.12.2014 tilskrevet lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 

foreninger, Norsk medisinstudentforening, regionutvalg og spesialforeninger med anmodning 

om forslag til kandidater innen 18.4. 2015. Sentralstyrets medlemmer er også kontaktet med 

forespørsel om eventuelt gjenvalg. 

 

Oversikt over innkomne forslag og CV-er for de foreslåtte kandidater følger som vedlegg. 

 

Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt i landsstyret onsdag 27.5 kl 1500. 

 

Instruks for valgkomiteen vedlegges også. 

 

Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret. 

  

 Valgt ble: 

  ............. 

  ............. 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

 

Geir Riise 

generalsekretær          Anne Torill Nordli 
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          Vedlegg 1 

 

Innkomne forslag til Dnlf’s valgkomité  

 

 
Verv/navn    Foreslått av: 

 

President: 

Marit Hermansen   Norsk forening for allmennmedisin, støttes   

     av Allmennlegeforeningen 

 

 

Visepresident: 

Jon Helle    Overlegeforeningen 

Kari Sollien    Allmennlegeforeningen, støttes av Norsk forening for 

     allmennmedisin 

 

 

7 medlemmer til sentralstyret: 

Cecilie Alfsen    Den norske patologforening, FaMe 

Rasmus Bakken    Norsk medisinstudentforening 

Christian Grimsgaard   Oslo legeforening, Overlegeforeningen  

Ivar Halvorsen  Rogaland legeforening, Allmennlegeforeningen, støttes av 

Norsk forening for allmennmedisin 

Anja Fog Heen     Yngre legers forening 

Jon Helle    Overlegeforeningen 

Kjetil A. H. Karlsen   Overlegeforeningen 

Christer Mjåset    Yngre legers forening 

Torild Morken    Akershus legeforening 

Mads A. Oksum   Akershus legeforening 

Kjartan Olafsson   Allmennlegeforeningen 

Anne-Karin Rime   Overlegeforeningen 

Kirsten Rokstad  Allmennlegeforeningen, støttes av Norsk forening for 

allmennmedisin 

Kari Sollien  Allmennlegeforeningen, støttes av Norsk forening for 

allmennmedisin 

Karin Stang Volden   Praktiserende spesialisters landsforening 

 

 

3 varamedlemmer: 

Torstein Schrøder-Aasen   Yngre legers forening 

 

 

Sittende sentralstyre 

Hege Gjessing    president, tar ikke gjenvalg 

Jon Helle    visepresident, gjenvalg 

Christian Grimsgaard   styremedlem, gjenvalg 

Ivar Halvorsen    styremedlem, gjenvalg 

Marit Hermansen    styremedlem, gjenvalg 

Kari Sollien    styremedlem, gjenvalg 

Kristian Hamandsen   styremedlem, gjenvalg 

Marit Halonen Christiansen   styremedlem, tar ikke gjenvalg  

Synnøve Bratlie    styremedlem, tar ikke gjenvalg 
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Oversikt over utdanning, yrkeserfaring og tillitsverv for foreslåtte kandidater ved valg av 

nytt sentralstyre på landsstyremøtet 2015. 

 

Oversikten er en redigert, tildels forkortet sammenstilling av innsendt CV og opplysninger fra 

medlemsregisteret - til dels supplert av de foreslåtte selv. 
 

Glenny Cecilie Alfsen 
Født 1955 

 

Utdanning 

1982  Cand. med.  Albert Ludwigs Universität, Freburg im Breisgau, Tyskland 

1983  Dr. med., Albert Ludwigs Universität, Freburg im Breisgau, Tyskland 

1984  Norsk autorisasjon  

1994  Spesialist i patologi  

2004  Dr. med., Universitet i Oslo 

 

Yrkeserfaring 

1983-84  Turnus  

1984  Allmennpraksis, vikariat  

1984-1995 Lege ved Klinikk for seksuell opplysning 

1984  Avdeling for patologi ved Ullevål Sykehus, assistentlege 

1985-1987 Det norske radiumhospital (DNR), assistentlege 

1987-1989 Avdeling for immunologi, DNR, stipendiat 

1994 – 2007  Det norske radiumhospital (DNR), overlege 

2007-  Akershus universitetssykehus, overlege og Universitetet i Oslo, førsteamanuensis 

 

Verv i Den norske legeforening 

1986 – 1989 Kasserer, Den norske patologforening   
1994  Landsrådsrepresentant, Yngre legers forening 

1994  Styremedlem, Oslo legeforening 

1994-2001 Landsstyret Dnlf, medlem 

1995-1999 Valgkomite, Oslo legeforening  

1997-1999 Avdelingstillitsvalgt, DNR 

1997-1999 Vara hovedtillitsvalgt Of, DNR 

1998-2000 Varamedlem, Oslo legeforening 

1998-1999 Landsrådsrepresentant, Overlegeforeningen 

1998-2001 Den norske patologforening, styreleder 

1998-1999 Etikkutvalg, medlem og leder, Oslo legeforening 

2000-2001  Referansegruppen for Ullevål sykehus 

2001-2006 Vara-hovedtillitsvalgt for overleger, DNR 

2004-2007 Den norske patologforening, styremedlem 

2008  Den norske patologforening, nettredaktør 

2012 -   Leder av faggruppe obduksjonspatologi 

 
Andre tillitsverv 

1977-1979 Styreleder ANSA Tyskland 

ca 1979-1980 Styremedlem ANSA sentralstyre 

1987 – 1989 Klinikk for seksuell opplysning Oslo, styremedlem  

1989 – 1993 Klinikk for seksuell opplysning Oslo, styreleder 

1993-1995 Klinikk for seksuell opplysning Oslo, styremedlem 
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Rasmus Bakken 
Født: 1988 

 

Utdanning 

2009-  Medisin, Universitetet i Bergen 

2011-  Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 

2012 -   Global helse, semesterstudium, Universitetet i Bergen 

 

 

Yrkeserfaring 

 

 

Verv i Den norske legeforening 

2015  Leder, nasjonalt styre Norsk medisinstudentforening 

2015  Landsstyret Dnlf, medlem 

 

Andre tillitsverv 
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Christian Grimsgaard  
Født 1969 

 

Utdanning 

1998  Cand.med, Universitetet i Oslo  

2007  Spesialist ortopedisk kirurgi 

 

Yrkeserfaring 

1998-1999 Turnuslege, Sykehuset Vestfold 

1999-2000 Turnuslege, Havnegata legesenter, Harstad 

2000-2002 Ass.lege, Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Vestfold 

2002-2003 Ass.lege, Ortopedisk avdeling Bærum sykehus 

2003-2006 Kst. overlege, Divisjon kirurgi, ortopedisk avd. SABHF 

2006-dd Overlege, seksjon for hånd- og mikrokirurgi, ortopedisk avdeling, klinikk for kirurgi og 

nevrofag, OUS  

 

Verv i Den norske legeforening 

2010-dd HTV, Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS 

2011-2013 Landsrådet, Of, medlem 

2013-  Foretakstillitsvalgt vara, Oslo universitetssykehus HF 

2013-2015 Sentralstyret, medlem 

2013-2015 Styret i Of, medlem 

2015-2017 Styret i Of, nestleder 

2013-  Landsstyret Dnlf, medlem 

2014-2015 Tidsskriftets redaksjonskomite, medlem 
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Kristian Hamandsen  
Født 1984 

 

Utdanning 

2004-2007 Bachelor i Idrett og bevegelsesvitenskap, NTNU 

2008-2010  Medisin, Pécs University/POTE (Universitetet i Pècs, Ungarn) 

2012 Entreprenørskap/finans/ledelse, Gründerskolen, Universitetet i Oslo/ Boston University 

2010-2014 Medisin, Semmelweis University/SOTE (Universitetet i Budapest) 

 

Yrkeserfaring 

2005-2013 Instruktør og trener, studentskipnader og kommersielle aktører i Norge og Ungarn 

2008-2011  Post-sekretær/skriver, Rikshospitalet, Oslo 

2011-2013  Undervisningsassistent i Anatomi og histologi, SOTE 

2011-2013 Undervisningsassistent i Patofysiologi, SOTE 

2011-2013  Forskningsmedarbeider, Patofysiologi, SOTE 

2012   Dataanalytiker, Lumleian LLC, Boston 

2014- 2015 Turnuslege, Akershus universitetssykehus 

2015  Turnuslege, Finnmark 

 

Verv i Den norske legeforening 

2011-2013 Norsk medisinstudentforening, lokallag utland, medlem, 

2012-2013 Norsk medisinstudentforening, nasjonalt styremedlem 

2011-2012 Landsstyret Dnlf, medlem 

2012-2013  Landsstyret Dnlf, varamedlem 

2013-2014 Sentralstyret, varamedlem frem til nov. 2014 

2014-2015 Sentralstyret, medlem fra nov. 2014 

2015-2017 Yngre legers forening, vararep styret fra 1.9 

2015-  Turnusrådet, medlem 

 

Andre tillitsverv 

2003-2004 Forsvaret, Sanitetstroppen, Haakonsvern Orlogsstasjon      

  (Førstegangstjeneste): Tillitsvalgt 

2004-2005  Studentersamfundet, Trondheim: Gjengsjef (Medic), UKA-05 Festivalen 

2005-2007 Studentersamfundet, Trondheim: Medgrunnlegger og IK-sjef for KISS (Kaféene i 

Studentersamfundet) 

2007-2008  Medlem Fagutvalget i Ernæring, UiO. 

2008  Representant for Medisinsk Fakultet, Studentparlamentet, UiO. 
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Ivar Halvorsen  
Født 1958 

 

Utdanning 

1984  Cand.med  Universitetet i Bergen 

1993   Spesialist allmennmedisin, senere resertifisert 

1998  Spesialist samfunnsmedisin 

 

Yrkeserfaring 

1992-dd Kommuneoverlege, Stavanger kommune 

1994-2004 Helsesjef, Stavanger kommune 

1994-dd Allmennpraktiserende lege /fastlege, Stavanger 

2005-dd Praksiskonsulent, Stavanger universitetssykehus 

 

Verv i Den norske legeforening 

1996-1997  Offentlige legers landsforening, medlem styret (Nå Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) 

1996-1997 Landsstyret Dnlf, medlem 

1998-1999 Sentralstyret, varamedlem 

1998-1999 Offentlige legers landsforening, nestleder 

1999-1999 Sentralstyret, medlem (oktober 1999-desember 1999) 

1998-1999 Landsstyret Dnlf, medlem 

2001-2005 Hovedtillitsvalgt, Stavanger kommune 

2003-2005 Rogaland legeforening, medlem styret 

2005-2011 Rogaland legeforening, leder 

2005-2011 Regionutvalg Vest, medlem 

2005-2015 Landsstyret Dnlf, medlem 

2005-2008 Utdanningsfond II, medlem fondsutvalget 

2009-2011 Allmennlegeforeningen, medlem landsrådet 

2009-2011 Sentralstyret, varamedlem 

2011-2013 Allmennlegeforeningen, medlem styret 

2013-2015 Allmennlegeforeningen, nestleder 

2013-2016 Utdanningsfond II, leder fondsutvalget 

2013-2015 Sentralstyret, medlem 
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Anja Fog Heen  
Født 1983 

 

Utdanning 

2010  Embetseksamen, Universitetet i København 

 

Yrkeserfaring 

2010-2011        Turnuslege, Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik 

2011-2012        Turnuslege i distrikt, Hov legesenter 

2012-2014        Lege i spesialisering, Avdeling for indremedisin, Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik 

2012-                Stipendiat, Avdeling for indremedisin, Sykehuset innlandet divisjon Gjøvik 

2014-                Lege i spesialisering, Klinikk for medisin, Lovisenberg diakonale sykehus A/S 

 

Verv i Den norske legeforening 

2007-2011 Landsstyret Dnlf, medlem 

2007-2008 Norsk medisinstudentforening, Avd. Utland, leder 

2009-2009 Norsk medisinstudentforening, leder 

2010-2011 Turnusrådet, varamedlem 

2011-  Div.varaverv i forhandlingsutvalg 

2011-2013 Yngre legers forening, nestleder  

2012-2013 Turnusrådet, medlem 

2012-2013 IT-utvalget, medlem 

2013  Utdanningsfond III, varamedlem fondsutvalget 

2014-  Turnusrådet, leder 

2013-2014 Yngre legers forening, styremedlem 

2015  Yngre legers forening, styret, nestleder til 1.9.2015 

2015-2017 Spesialitetsrådet, varamedlem 

 

Andre tillitsverv 

2015-   Utdanningsutvalget, medisinsk klinikk Lovisenberg diakonale sykehus  
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Jon Helle  
Født 1959 

 

Utdanning 

1985  Cand. med, Universitetet i Bergen 

1994  Spesialist i psykiatri 

 

Yrkeserfaring 

1985-1986 Spesiallegevikar, Vestlandsheimen 

1986-1987 Militær vernepliktig lege, Evjemoen 

1987-1989 Turnus, Sarpsborg sykehus /Vadsø distrikt 

1989  Kommunelege/bedriftslege Vadsø 

1989-1992 Ass. lege, Regionsykehuset i Trondheim, psyk. avd. 

1992-1993 Ass. lege, Trøndelag psyk sykehus, Østmarka 

1993-1994 Ass. lege, Regionsykehuset i Trondheim, nevrologisk avd. 

1994-1996 Overlege St. Olavs hospital 

1996-dd Overlege/poliklinikkleder St. Olav, Tiller DPS 

1996-dd Universitetslektor NTNU, Institutt for nevromedisin 

 

Verv i Den norske legeforening 

1996-2004 Hovedtillitsvalgt Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag, (St. Olavs hospital)  

2003-2007 Overlegeforeningen, medlem landsrådet 

2006-2008 Overlegeforeningen, varamedlem styret  
2005-2007 Landsstyret i Dnlf, varamedlem 
2007-  Landsstyret i Dnlf, medlem 

2009-2001 Regionsutvalg Midt-Norge, medlem 

2008-2011 Overlegeforeningen, styremedlem/ nestleder, styret 
2011-2017 Overlegeforeningen, leder  

2009-2013 Sentralstyret, medlem 

2013-2015 Sentralstyret, visepresident 

 

Andre tillitsverv 

2002  Ansatterepresentant i styret i HF Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag 

2002  FTV Psykisk helsevern HF 

2007-2013 1. varamedlem, styret i Helse Midt-Norge 

2007-2011 Konserntillitsvalgt Akademikerne, Helse Midt-Norge 

2007-2010 Medlem av Statens helsepersonellnemnd 
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Marit Hermansen  
Født 1964 

 

Utdanning:  

1992  Cand. Med, Universitetet i Bergen  

2003  Spesialist i allmennmedisin  

 

Yrkeserfaring:  

1992-1993 Turnustjeneste, Kongsvinger sjukehus  

1994  Turnustjeneste, Leksvik kommune, Nord Trøndelag  

1995  Ass. lege Barnepsykiatrisk avdeling, Haukeland sjukehus  

1995-1996 Ass. lege Medisinsk avdeling, Kongsvinger sjukehus  

1996-  Fastlege, Grue kommune 

1998-  Kommuneoverlege 40 %, Grue kommune i det interkommunale samarbeidet 

Samfunnsmedisin i Solør, i tillegg til helsestasjonslege og veileder for turnuslege 

2009-2014 Legevaktsjef, Solør interkommunale legevakt  

Fra 1.9.11 Permisjon fra ovenstående pga tillitsvalgtverv 

 

Verv i Den norske legeforening 

1995  lokalt tillitsvalgt Ylf ved barnepsykiatrisk avdeling ved Haukeland sjukehus 2003-2005

  NSAM, varamedlem styret 

2005-2007 NSAM, nestleder 

2007-2009 Norsk forening for allmennmedisin, styremedlem 

2007-2010 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) vararepresentant i styringsgruppen 

2009-2011 Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, varamedlem fondsutvalget 

2011-  Fondsutvalget i Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 

medlem fondsutvalget 

2011-2013 FaMe, nestleder 

2011-2014 Fond for kvalitet og pasientsikkerhet, medlem fondsutvalget 

2011-  Norsk forening for allmennmedisin, leder 

2011-2013 Sentralstyret, varamedlem 

2012-2015 Allmennmedisinsk forskningsfond, styreleder 

2013-2015 Sentralstyret, medlem 

2013-2015 Landsstyret Dnlf, medlem 

2014-  Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL), styreleder 

2014-2015 Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (NKLM) medlem av referansegruppen 

2014  Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP) medlem av referansegruppen 

 

lokal tillitsvalgt for AF i flere perioder  

 

Andre tillitsverv 

1997-2004 Medlem og varamedlem i den reisende kontrollkommisjonen for Øst-Hedmark  

2008-2011 Varamedlem i lokal abortnemnd 
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Kjetil A. Karlsen  
Født 1973 

 

Utdanning 

2001  Cand .med, NTNU  

2009  Spesialist anestesiologi 

 

Yrkeserfaring 

2000  Assistentlegevikar Kvinneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim 

2001-2003 Turnustjeneste i Levanger, distriktstjeneste i Steinkjer 

2003  Lege i spesialisering i psykiatri, sykehuset Levanger 

2005-2009 Lege i spesialisering i anestesiologi St. Olavs hospital 

2009  Lege i spesialisering hjertemedisin, St. Olavs hospital 

2009-  Overlege i anestesiologi, St. Olavs Hospital 

 

Verv i Den norske legeforening 

1996-1998  Norsk medisinstudentforening, nasjonalt styremedlem 

1996-1998  Legeforeningens landsstyre, delegat NMFs landsråd 

2005-2009 Foretakstillitsvalgt Ylf, St. Olavs hospital 

2005-2009  Legeforeningens landsstyre, delegat Ylfs landsråd 

2005-2009 Sør-Trøndelag lægeforening, styremedlem 

2007-2009 Yngre legers forening, styremedlem 

2011-dd Foretakstillitsvalgt, St Olavs Hospital HF 

2011-dd Legeforeningens landsstyre, delegat Ofs landsråd 

2011-dd Sør-Trøndelag legeforening, styremedlem 

2015-2017 Overlegeforeningen, styremedlem (tiltrer 1.9) 

2015-dd Leder Akademikernes samarbeidsutvalg Midt-Norge 

 

Andre tillitsverv 

1992-1994  Leder Ungdom mot EU i Sør-Trøndelag 

1992-1994  Medlem Ungdom mot EUs landsstyre 

1996-2000 Studentrepresentant Det medisinske fakultets studiestyre 
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Christer Mjåset  
Født 1973 

 

Utdanning 

2000  Embetseksamen, Universitetet i Oslo 

2000   Cand. mag, Litteraturvitenskap/filosofi, Universitetet i Oslo 

2014  Spesialist i nevrokirurgi 

 

Yrkeserfaring 

2001-2002 Turnuslege i sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sandefjord og Larvik 

2002- 2002 Turnuslege i distrikt, Hitra legekontor 

2002  Kommunelege II, Hitra legekontor 

2003-2004 Ass.lege, Anestesiavdeling Akershus universitetssykehus 

2005-2008 Ass.lege, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus 

2008-2009  Ass.lege, Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus 

2009-     Lege i spesialisering, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS 

 

Verv i Den norske legeforening 

2012-2014 Avdelingstillitsvalgt, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF 

2014-2015 KTV, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus HF 

2014-2015 FTV, Oslo universitetssykehus HF 

2014-2015 Oslo legeforening, styremedlem 

2014-2015 Yngre legers forening, landsrådsrepresentant 

2013-2015 Landsstyret Dnlf, medlem 

2015-2017 Yngre legers forening, leder fra 16.4.2015 

2015-2017 Spesialitetsrådet, medlem 

 

Andre tillitsverv 
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Toril A.K. Morken  

 
Født 1954 

 

Utdanning 

1986  Cand.med, Universitetet i Oslo 

1997  Spesialist i generell kirurgi 

2000  Spesialist, gastroenterologisk kirurgi 

2010  Spesialist, bryst og endokrinkirurgi 

 

Yrkeserfaring 

1986-1987  Turnustjeneste Buskerud sentralsykehus  

1987-1988 Turnustjeneste Enebakk kommune 

1988-1989  Bedriftslege, Statens Forvaltningstjeneste, Regjeringskvartalet 

1989-1992 Ass.lege, Kirurgisk avdeling, Buskerud sentralsykehus 

1992-1994 Ass.lege, Kirurgisk avdeling, Kongsvinger sykehus 

1994-1997 Ass.lege, Kirurgisk avdeling Bærum sykehus 

1997-1999 Ass.lege, Gastroenterologisk seksjon, Ullevål sykehus 

1999-2003 Overlege, Kirurgisk avdeling Volvat medisinske senter 

2003-2004 Overlege, Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus 

2004-2006 Overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Mamma-/Endokrin kirurgi 

2006-2010 Seksjonsoverlege, Kirurgisk avdeling, Klinikk Bærum sykehus 

 

Verv i Den norske legeforening 

1995-1997 Tillitsvalgt Yngre legers forening, Kirurgisk avdeling Bærum sykehus 

1996-1997 Hovedtillitsvalgt Yngre legers forening, Bærum sykehus 

1998-1999 Spesialitetskomiteen, Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi 

2007-  Tillitsvalgt Of, kirurgisk avdeling, Sykehuset i Asker og Bærum, senere Bærum 

sykehus 

2007-2009 Foretakstillitsvalgt Of, Sykehuset i Asker og Bærum 

2009-2013 Norsk kirurgisk forening, styremedlem 

2009-  Foretakstillitsvalgt Of (vara), Vestre Viken HF 

2009-dd Overlegeforeningen, landsrådet 

2009-  Hovedtillitsvalgt Of, Klinikk Bærum sykehus 

2011-2013 Hovedtillitsvalgt Of (vara), kirurgisk klinikk Vestre Viken 

2013-2015 Akershus legeforening, styremedlem 

 

Andre tillitsverv 
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Mads Anders Oksum  
Født 1973 

 

Utdanning 

2000  Embetseksamen, Universitetet i Oslo 

2008  Spesialist, ortopedisk kirurgi 

 

Yrkeserfaring 

2000-2001 Turnuslege, Kongsberg sykehus 

2001-2002 Turnuslege, Ål legekontor 

2002-2002 Militærlege, menig, Troms militære sykehus 

2002-2004 Ass.lege, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet 

2004-2006 Ass. lege, Ortopedisk klinikk Ahus 

2006-2008 Ass.lege, Ortopedisk avdeling OUS 

2008-dd Overlege, Ortopedisk klinikk, Ahus   

 

Verv i Den norske legeforening 

2000-2001 Tillitsvalgt, Kongsberg sykehus 

2012-  Tillitsvalgt, Ortopedisk klinikk, Ahus 

2013-dd Akershus legeforening, varamedlem, styret, 
2013-dd Overlegeforeningen, varamedlem landsrådet 

 

Andre tillitsverv 
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Kjartan Olafsson  
Født: 1958 

 

Utdanning 

1984  Embetseksamen, Universitetet i Oslo 

1991  Spesialist i allmennmedisin, senere resertifisert 

 

Yrkeserfaring 

1984-1985 Turnus Florø sykehus 

1985-1985 Distriktsturnus Bremanger kommune 

1986- 1987 Ass.lege Medisinsk avdeling Florø sykehus 

1988-   Allment praktiserende lege (fastlege), Florø 

2009 -  Styreleder og daglig leder FV1 AS - Sunnfjord Medisinske senter Florø 

2012-   Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

 

Verv i Den norske legeforening 

2002-2004 Norsk arbeidsmedisinsk forening, varamedlem styret 

2004-2006  Styremedlem APLFs fagutvalg 

2007-2011 Landsstyret Dnlf, medlem 

2007-2011 Allmennlegeforeningen, styremedlem 

2008-2009 Utvalg for elektronisk informasjonsutveksling, Legeforeningen, medlem 

2009-2011 Utvalg for elektronisk informasjonsutveksling, Legeforeningen, leder 

2012-2015 IT-utvalget, Legeforeningen, leder 

2013-2015 Valgkomiteen, Allmennlegeforeningen 

 

Andre tillitsverv 

2009-   Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren – medlem 

styringsgruppen 

2010- 2013 Norsk delegat UEMO - Union Européenne des Médecins Omnipracticiens /  

                          Médecins de Famille, den europeiske allmennlegeforeningen 

2014- 2018 Vice President UEMO - Union Européenne des Médecins Omnipracticiens /  

                   Médecins de Famille, den europeiske allmennlegeforeningen 
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Anne Karin Rime  
Født 1968 

 

Utdanning 

1996  Embetseksamen, Universitetet i Oslo 

2007  Spesialist i indremedisin 

2009  Spesialist i anestesiologi 

2010-2013 SSAI Intensivmedisin 

2013  European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC) 

 

Yrkeserfaring 

1997-1998 Turnuslege i sykehus, Mosjøen sykehus 

1998-1998 Turnuslege i distrikt, Vefsn legesenter 

2000-2006 Ass.lege, Medisinsk avdeling Fredrikstad sykehus 

2004-2007 Ass.lege, Anestesiavdelingen Fredrikstad sykehus 

2007-2008 Ass-lege, Anestesiavdelingen, Rikshospitalet 

2008-2014 Overlege, Anestesiavdelingen Sykehuset Østfold, Fredrikstad 

2014  Seksjonsoverlege, Intensivavdelingen Sykehuset Østfold 

 

Verv i Den norske legeforening 

2000-2006 Tillitsvalgt, Medisinsk avdeling Sykehuset Østfold 

2001-2004 Hovedtillitsvalgt, Sykehuset Østfold  

2002-2004 Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold 

2002-2003 Yngre legers forening, landsrådsrepresentant 

2002-2003 Landsstyret Dnlf, medlem 

2002-2003 Yngre legers forening, styremedlem 

2003-2004 Landsstyret Dnlf, varamedlem 

2003-2004 Yngre legers forening, varamedlem styret 

2004-2005 Yngre legers forening, styremedlem 

2004-2005 Landsstyret Dnlf, medlem 

2005-2008 Kvalitetssikringsfond III, varamedlem fondsutvalget 

2015  Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold 

2015-2017 Overlegeforeningen, styremedlem fra 1.9 

 

Andre tillitsverv 
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Kirsten Skinlo Rokstad  
Født 1956 

 

Utdanning 

1982  Cand. med, Universitetet i Bergen 

1983  Høyere avdeling, Handelshøyskolen i Bergen 

1991  Master i statistikk ved London School and Hygiene & Tropical Medicine 

1991  Master i epidemiologi ved London School and Hygiene & Tropical Medicine 

1993  Spesialist allmennmedisin 

1997  Doktorgrad i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen 

 

Yrkeserfaring 

1984-2001 50 % allmennlege i egen praksis, 50 % forsk.stip/amanuensis/Professor II ved 

universitetet i Bergen 

1991-2001 TV2 medarbeider i nyhetssendinger, ca 20 % 

2001-dd Fastlege/spesialist i allmennmedisin og konsulentarbeid i forskning og undervisning 

samt egen forskning 

2001-2014 Skoleoverlege i Fana bydel, 20 % 

2008-dd Praksiskonsulent ved Haukeland Universitetssykehus, 20 % 

 

Verv i Den norske legeforening 

1988-1995 NSAM Forskningsutvalget, medlem 

1990-1995 Hordaland legeforening, varamedlem styret 

1990-1995 Hordaland legeforening, medlem kurskomiteen 

1991-1995 Aplf, varamedlem styre 

1995-2001 Hordaland legeforening, leder for kurskomiteen 

2004-dd Tillitsvalgt for fastlegene i Bergen 

2004-dd Leder for allmennlegeutvalget, Bergen 

2013-2015 Allmennlegeforeningen, styremedlem 

2013-2015 Landsstyret Dnlf, medlem 

2014-dd Turnusrådet, varamedlem 

 

 

Andre tillitsverv 
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Kari Sollien  
Født 1970 

 

Utdanning 

1990-1991 Årsenhet med Administrasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark 

1991-1997 Cand. med, Universitetet i Oslo 

2002-2003 Halvårsenhet med Veiledningspedagogikk Høgskolen i Gjøvik 

2007  Spesialist i allmennmedisin 

2012  Resertifisert spesialist i allmennmedisin 

2013-2014 AFF oppdagelsesreise - et mentorprogram ( Legeforeningens lederstipend) 

 

Yrkeserfaring 

1997-1999 Turnuslege på Gjøvik Fylkessykehus 

1999-2000 Allmennlege, Raufoss kommunelegekontor 

2000-dd Fastlege, Kapp legesenter, Østre Toten 

2001-2009 Seksjonsleder for allmennlegetjenesten, Østre Toten kommune 

2005-2007 Overlege, Gjøvik interkommunale legevakt 

2006-2007 Lege (sideutdanning), BUP Gjøvik 

2008-dd Praksiskonsulent, BUP Gjøvik 

 

Tillitsverv i Den norske legeforening 

2003-2007 Styremedlem Oppland legeforening 

2005-2007 Hovedtillitsvalgt for Aplf i Oppland 

2004-2015 Landsstyret Dnlf, medlem 

2007-2011 Styremedlem Allmennlegeforeningen.  

2011-2013 Allmennlegeforeningen, nestleder 

2013-2015 Allmennlegeforeningen, leder 

2009-2015 Sentralstyremedlem Dnlf 

 

Andre tillitsverv 

2008-dd Medlem i Akademikerne Næringsdrivende 
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Karin Stang Volden  
Født 1961 

 

Utdanning 

1987  Embetseksamen, Universitetet i Bergen 

2001  Spesialist i indremedisin 

2001  Spesialist i lungesykdommer 

 

Yrkeserfaring 

1990-1995 Ass.lege, Mosjøen sykehus 

1996-2001 Ass.lege, Lungeavdelingen Haukeland sykehus 

2001-2004 Overlege, Lungeavdelingen Haukeland sykehus 

2004-  Privat praktiserende spesialist, Spesialistsenteret på Straume 

2005-  Overlege, Lungeavdelingen Haukeland sykehus 

 

Verv i Den norske legeforening 

1998-2000 Tillitsvalgt, vara, Haukeland universitetssykehus 

2003-2007 Praktiserende spesialisters landsforening , styret vara 

2007-2015 Praktiserende spesialisters landsforening , styret 

2007-2009 Landsstyret, vara (innkalt i 2009) 

2009-2011 Landsstyret Dnlf, medlem 

2011-2013 Regionutvalg Vest, styret 

2011-2015 Praktiserende spesialisters landsforening, landsrådet 

2011-2015 Praktiserende spesialisters landsforening ,takstutvalget 

2011-2015 Praktiserende spesialisters landsforening, samarbeidsutvalget 

2013-2015 Landsstyret Dnlf, vara 

2013-  Hordaland legeforening, styremedlem 

2015  Landsstyret Dnlf- innkalt 

 

 

Andre tillitsverv 
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Torstein Schrøder-Aasen  
Født 1982 

 

Utdanning 

2008  Embetseksamen med forskerlinje 

2012  Ph.D Effects of purple coneflower (Echinacea purpurea) on CYP3A4 metabolism and 

P-glycoprotein mediated transport in vitro. 

 

Yrkeserfaring 

2008-2009 Turnuslege i sykehus, Bærum sykehus 

2009-2010 Turnuslege i kommunehelsetjeneste, Asker kommune 

2010-2011 Lege, Asker og Bærum legevakt 

2010-2012 Stipendiat, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU 

2012 -  Lege i spesialisering, Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF 

 

Verv i Den norske legeforening 

2004-2005 Landsstyret Dnlf, medlem 

2004  Norsk medisinstudentforening, styret 

2004  Regionutvalget, Midt- Norge, styret 

2005-2007 Turnusrådet, medlem (nestleder i 2006) 

2005  Norsk medisinstudentforening, leder 

2007  Autorisasjonsutvalget (leder) 

2010-2011 Yngre legers forening, landsrådet vara 

2013-2014 Tillitsvalgt, Ortopedisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF 

2014-2014 Foretakstillitvalgt, vara, Sykehuset i Vestfold HF  

2014-  Foretakstillitsvalgt, Sykehuset i Vestfold HF 

2014  Yngre legers forening, landsrådet, vara 

2014-2015 Landsstyret Dnlf, medlem 

2014-2015 Yngre legers forening, landsrådet 

2014-2015 Vestfold legeforening, styret 

2015-2017 Yngre legers forening, nestleder fra 1.9. 

 

  
Andre tillitsverv 

2001-2008 Styremedlem/leder i flere studentorganisasjoner ved Det medisinske 

fakultet, NTNU  

2013-  Styremedlem Regnbuen barnehage, Tønsberg 

 

 

 

 

 
5.5.2015/ATN 
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Instruks for Legeforeningens valgkomité  

Vedtatt av landsstyret i juni 1989 med endringer på landsstyremøtet i Molde 2003 og 22.5. 

2008 i Oslo. 

1. Legeforeningens landsstyre skal i henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd velge valgkomité som etter 

§ 3-2-1, 6. ledd skal bestå av 3 medlemmer.  

2. Legeforeningens valgkomité innhenter forslag til kandidater til sentralstyret og landsstyrets 

redaksjonskomité fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, Norsk 

medisinstudentforening, regionsutvalg og spesialforeninger. I tillegg kan det enkelte medlem 

foreslå kandidater overfor valgkomiteen.  

3. Valgkomiteen sender ut til landsstyret de innkomne forslag på kandidater sammen med en kort 

oversikt over faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen, ca. 

to uker før møtet.  

4. I samsvar med den forretningsorden som vanligvis vedtas på landsstyremøtene, kan landsstyret 

vedta å opprette en redaksjonskomité. Valgkomiteen fremlegger forslag til kandidater til leder og 

2 medlemmer av redaksjonskomiteen. Forslaget fremlegges ved konstitueringen av 

landsstyremøtet.  

5. Valgkomiteen fremlegger i samsvar med lovenes § 3-2-1, 1. og 6. ledd, forslag til president, 

visepresident og øvrige syv sentralstyremedlemmer, samt tre varamedlemmer.  

6. Valgkomiteen skal ta hensyn til lovenes § 1-7 om sammensetningen av Legeforeningens styrer, 

råd og utvalg ved utarbeiding av forslagene i punkt 4 og 5.  

7. Valgkomiteens arbeid er avsluttet etter at den har fremlagt begrunnet anbefaling for 

landsstyremøtet.  

8. Utgifter til valgkomiteens arbeid blir dekket etter samme regler som for utvalg nedsatt av 

sentralstyret.  

9. Valgkomiteen gis etter anmodning sekretariatsbistand gjennom generalsekretæren. 

 

 



  

 

 

 

 

  

Sak 17 

 

Valg av to styremedlemmer med 

varamedlemmer til styret for Sykehjelps- og 

pensjonsordningen for leger 
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Landsstyret 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 5.5. 2015 

 

Sak 17: Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 
 

I henhold til vedtektene for ordningen velger landsstyret Legeforeningens medlemmer til styret 

i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Legeforeningens medlemmer er i henhold 

til vedtektene fire personer, der valgperiodene er fire år med overlapping hvert annet år. 

 

I inneværende styreperiode 2012-2015/2014-2017 har Legeforeningens representanter i styret i 

SOP vært følgende: 

 

Medlemmer: 

 Hans Kristian Bakke, leder (valgt for perioden 2014 – 2017) 

Truls Disen, nestleder (valgt for perioden 2012 – 2015) 

Anne Mathilde Hanstad (valgt for perioden 2014 – 2017) 

Asle W. Medhus (valgt for perioden 2012 – 2015) 

 

 

Varamedlemmer: 

 Ove Andreas Mortensen (for Truls Disen) 

 Åge Henning Andersen (for Anne Mathilde Hanstad)  

Einar Hysing (for Asle W. Medhus) 

 

Truls Disen og Asle W. Medhus står på valg. Begge har sagt seg villig til gjenvalg. 

Varamedlemmene Ove Andreas Mortensen og Einar Hysing har sagt seg villige til gjenvalg. 

 

Sentralstyret er valgkomité og vil legge fram innstillingen i møtet. 

 

Innstilling til vedtak:  

 

For perioden 2016 – 2019 velges X og Y som medlemmer med personlig 

varamedlemmer XX og YY til styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. 

 

 

For Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt 

 

 

Geir Riise       Erling Bakken 

generalsekretær      økonomidirektør 



 

 

 

 

 

 

Sak 18 

 

Valg av valgkomité 
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Landsstyret 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 15/1023 Dato: 29.4.2015 

  

 

 

Sak 18 – Valg av valgkomité 

 
I henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 8 og § 3-2-1, 6. ledd skal landsstyret velge en 

valgkomité med tre medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det har vært 

vanlig praksis at leder velges særskilt i landsstyremøtet.  

 

I samsvar med vanlig praksis forberedes valget direkte i landsstyremøtet uten at valget er 

forberedt av valgkomiteen eller sentralstyret 

 

Valgkomiteen utøver sin virksomhet i henhold til instruks.  

 

Valget skjer for landsstyreperioden, dvs fra 1.9. 2015 – 31.8. 2017. 

 

Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret. 

 

   

  Valgt ble: 

  ............... 

  ............... 

  ............... 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

 

Geir Riise       Anne Torill Nordli 

Generalsekretær 



 

 

 

 

 

 

Sak 19 

 

Valg av desisorutvalg 
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Landsstyret 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: Dato: 29.4.2015 

  

 

 

Sak 19 – Valg av desisorutvalg 

 
I henhold til Legeforeningens lover § 4-5 velger landsstyret desisorutvalg for 

landsstyreperioden.  

 

Desisorutvalget består av en leder og to medlemmer. Alle medlemmer som ikke er medlem av 

sentralstyret eller fondsutvalg, eller ansatt i sekretariatet er valgbare. Utvalget skal foreta 

desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets 

medlemmer, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for Tidsskriftets redaktør. 

 

For inneværende periode har Gunnar Ramstad, Tom Guldhav og Georg Nikolai Johnsen vært 

foreningens desisorer. 

 

Saken legges frem for landsstyret uten innstilling fra sentralstyret. 

 

 
 Valgt ble: 

 ……… 

……… 

   

   

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

 

Geir Riise       Anne Torill Nordli 

generalsekretær 



 

 

 

 

 

 

Sak 20 

 

Grunnutdanning for leger – 

 utvikling og harmonisering 
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Til 

 

landsstyret 

 

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Vår ref.: 14/1015 Dato: 28.04.2015 

 

 

Sak 20 - Grunnutdanning av leger - utvikling og harmonisering.  

Foreløpig rapport 
 

I prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden 2013-2015 går det frem at Legeforeningen 

skal arbeide sammen med helsemyndighetene og universitetene for å bidra til faglig dekkende 

innhold i medisinstudiet i Norge, som er relevant for legenes senere yrkespraksis og 

fremtidsrettet for medisinsk og demografisk utvikling.  

 

Sentralstyret vedtok på denne bakgrunn i møte den 11. mars 2014 at det skulle iverksettes et 

utredningsarbeid om den medisinske grunnutdanningen.  

 

Det ble vedtatt følgende mandat: 

Det iverksettes et utredningsarbeid om den medisinske grunnutdanningen. Det etableres en 

prosjektgruppe og en referansegruppe for prosjektet. Utredningen skal belyse situasjonen ved 

de medisinske fakultetene i Norge. Prosjektgruppen skal se på om det er mulig med en økt 

harmonisering mellom studiestedene. Gruppen skal videre se på om det er samsvar mellom 

målbeskrivelser, organisering av studiene og læringsutbyttet i grunnutdanningene og 

helsetjenestens/samfunnets behov. Utredningsarbeidet skal også ta for seg dimensjonering av 

utdanningen i Norge sett i forhold til fremtidig behov for leger. 

 

Rapporten «Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering», som legges frem for 

landsstyret, er en foreløpig rapport. På bakgrunn av innspill fra landsstyret og videre arbeid 

med rapporten, vil det bli utarbeidet et utkast til endelig rapport som sendes på høring internt 

i organisasjonen for ferdigstilling til landsstyremøtet i 2016.  

 

En vesentlig del av mandatet er å belyse situasjonen ved de medisinske fakultetene i dag, 

samt å vurdere om det er mulig med en økt harmonisering mellom studiestedene. 

Prosjektgruppen har besøkt de fire medisinske fakultetene og erfart at det allerede foregår et 

betydelig harmoniseringsarbeid mellom de medisinske fakultetene. Arbeidet består i første 

omgang av utarbeiding av felles kliniske ferdighetsbeskrivelser. På sikt ønsker fakultetene 

også å utvide arbeidet til å inkludere læringsutbyttebeskrivelser av kunnskapsmål og 

ferdighetsmål.  

 



 

 

Side 2 av 3 

Med felles læringsutbyttebeskrivelser vil forholdene ligge til rette for innføring av nasjonal 

rammeplan i medisin, som i sin tur kan åpne for innføring av en nasjonal hel- eller 

deleksamen for grunnutdanningen i medisin. En felles rammeplan for studiene ved de 

medisinske fakultetene vil i tillegg til å angi mål for utdanningene også kunne gi 

retningslinjer for organisering, arbeidsmåter og vurderingsformer. Hensikten med 

rammeplaner er å sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at utdanningene framstår som 

enhetlige og gjenkjennelige, uavhengig av fakultet. 

 

Per i dag finnes det ingen felles beskrivelse av hva en medisinstudent utdannet i Norge skal 

kunne etter endt studium. Dekanene ved de fire norske fakultetene har uttalt at de ønsker en 

nasjonal deleksamen i medisin for å kunne sikre større grad av standardisering av norsk 

legeutdanning. Det er også et politisk ønske om å innføre nasjonale eksamener på 

universitets- og høyskolenivå, og Kunnskapsdepartementet har nylig sendt på høring et 

forslag til forskriftsendring som åpner opp for en generell adgang til å pålegge 

utdanningsinstitusjonene å innføre nasjonale deleksamener. For fakultetene kan dette bety tap 

av faglig autonomi og inkludering av lokale og regionale særtrekk, som Finnmarksmodellen 

ved Det Helsevitenskapelige fakultetet i Tromsø.  

 

Et økende problem for den kliniske undervisningen er et avtagende antall inneliggende 

pasienter som egner seg for studentundervisning. Kortere liggetid og «sykere» pasienter 

synliggjør behov for å finne alternative læringsarenaer. Tilrettelegging av poliklinikker for 

undervisning og bruk av spesialistpraksiser og sykehjem kan være tiltak for å bedre 

undervisningen. Bedret mulighet for bruk av allmennlegepraksiser og sykehjem kan være 

andre tiltak. Det forutsettes at tilbud om veiledning og supervisjon av kvalifisert personell 

(leger) er tilgjengelig. Ordningen må sikres med tilstrekkelige økonomiske ressurser.  

 

Dimensjonering av medisinutdanningen i Norge blir diskutert i rapporten. Norge har, 

sammenlignet med Danmark og Sverige, basert seg på å utdanne et betydelig antall leger i 

utlandet som senere skal arbeide i Norge. Norske myndigheter har ikke vært pådrivere for en 

endret utvikling. Det er uheldig at Norge baserer seg på at inntil 40 % av norske statsborgere 

utdannes i utlandet, og at det i tillegg baserer seg på en så høy grad av import av 

ferdigutdannede ikke - norske leger.    

 

Sentralstyret ber landsstyret komme med innspill og synspunkter på alle deler av utkastet til 

rapport og ber spesielt om kommentarer på problemstillingene som er skissert under: 

 

 Vi ønsker en harmonisering av utdanningene for å kunne utdanne leger med 

noenlunde samme kompetanse. Går vi mot en standardisering av norsk 

grunnutdanning i medisin og hvem skal ha styringen? 

 

Prosjektets oppgave er å se på mulighetene for en harmonisering mellom fakultetene. 

Fakultetene er i gang med definering av felles mål for den kliniske 

ferdighetslæringen. Dekanene ønsker å innføre en felles nasjonal deleksamen i 

medisin, og Kunnskapsdepartementet har signalisert ønske om å åpne for pålegg om 

nasjonal rammeplan for grunnutdanningen.  Hvilke konsekvenser kan dette ha for 

utdanningene i forhold til faglig autonomi, innhold og organisering? 

 

 Hvordan kan vi sikre gode kliniske læringsarenaer? 

 



 

 

Side 3 av 3 

Liggetiden for pasienter i sykehus er redusert. Store deler av behandlingen foregår 

som dagpraksis, og flere pasienter overføres til andrelinjetjenesten. Studentene er ofte 

kort tid på hver avdeling for å rekke over så mye som mulig. 

 

Hvordan kan det legges til rette for de gode kliniske pasientmøtene? Kan økt bruk av 

polikliniske pasienter være et tiltak? Og hva skal til for å få dette til i praksis? 

Økt bruk av studentundervisning i allmennmedisinske praksiser, i spesialistpraksiser 

og i sykehjem kan også være tiltak, men forutsetter kvalifiserte undervisere og 

veiledere og tilstrekkelig finansiering.  

 

 Hvordan sikre kvaliteten på undervisningen? 

 

Gode forelesere og godt utprøvde undervisningsmetoder, som involverer og 

aktiviserer studentene, gir godt læringsutbytte. Krav om gjennomført kurs i 

universitetspedagogikk for alle lærerne ved fakultet kan være et bidrag for å sikre 

kvaliteten. Det samme kan studentevalueringer av lærerne være. Ved fakultetet i 

Trondheim har de styrket studieledelsen som et ledd i sikring av kvaliteten på 

undervisningen. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig? 

 

 Referansegruppen for prosjektet har tatt til orde for at 80 % av den totale gruppen 

medisinstudenter bør utdannes i Norge – hvilke konsekvenser kan en økning av 

studentmassen ha for kvaliteten på studiene i Norge? 

 

I rapportens anbefalinger foreslås opprettelse av et nytt medisinsk fakultet i Norge. Til 

dette kreves et kvalifisert vitenskapelig personale og et tilstrekkelig pasientgrunnlag 

for å kunne tilby god klinisk undervisning. Et annet alternativ vil være utvidet 

opptaksvolum ved at de eksisterende fakultetene øker sine antall studenter. 

Sentralstyret ber om landsstyrets synspunkter på dimensjoneringsspørsmålet.  

 

Rapporten «Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering» blir lagt ved som eget 

vedlegg til sakspapirene. 

 

Med hilsen  

Den norske legeforenings sentralstyre 

Etter fullmakt  

 

 

Geir Riise  Bjarne Riis Strøm 

generalsekretær fagdirektør 

 

 Saksbehandlere: 

 Åse Brinchmann – Hansen 

 Øydis Rinde Jarandsen 
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