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sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne
Riis Strøm, Jorunn Fryjordet
Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom,
Knut Braaten, Nina Evjen, Bente Kristin Johnsen, Kari Schrøder-Hansen,
Bjørn Oscar Hoftvedt, Gorm Hoel, Sara Underland Mjelva, Helga Bysting,
Hedda Maurud, Anita Lyngstadaas, Øydis Rinde Jarandsen, Ingvild
Bjørgo Berg, Aslak Celius, Stein Runar Østigaard, Axel Andersen Restrup
Referent: Anne Torill Nordli
Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, orienterte om arbeidet med
pensjon

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Satsingsområde sykehus: Hvordan sikre at neste Nasjonale helse- og
sykehusplan blir en investeringsplan
Notat 4: Streaming av Legeforeningens landsstyremøte på Facebook
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Notat 5: Legeforeningen.no
Notat 6: Landsstyremøte – plan for gjennomføring
Notat 7: Økning av utdanningskapasitet i spesialiteten Hud og veneriske
sykdommer
Notat 8: Henvendelse om deltakelse i Pride
Rapporteringer og kommentarer:
- Møte med e-helsedirektoratet
- Landsrådsmøter i Norsk forening for allmennmedisin og
Allmennlegeforeningen i Tønsberg
- Våruka for allmennleger, Tønsberg
- Årsmøter i Yngre legers forening og Overlegeforeningen i Bergen. Felles kurs
for Ylf og Of. Årsmøtene for Of og Ylf i 2019 blir i Trondheim
- Møte - Hvordan kan Legeforeningen bli en tydeligere aktør i arbeidet med
helseteknologi?
- Ylf - Spørsmål om retningslinjer for trakassering i tillitsvalgtapparatet
- Diskusjon i landsrådet i Of om lokale forhandlinger eller ikke
- Norsk medisinstudentforening – diverse møter
- Møte vedrørende Tiltak mot vold mot barn
- Gjennomgang av inntekts- og kostnadsundersøkelsen
- Tidspunkt for årsmøter i yrkesforeningene 2019
- Council-møte i World Medical Association i Riga. Blant saker: Resolusjon
om atomvåpen, medisin-turisme, global helse og bærekraftig utvikling. Neste
WMA-møte er i Reykjavik.
- Midlertidig mediesenter i Legenes hus i Oslo under bygging
- Hurtigruteseminaret 15.-18. oktober i Kristiansund
- Enighet med KS om særavtalen
- Forhandlinger om A2, Spekter
- Forhandlinger Oslo pågår.
- Brudd i forhandlingene i Stat, går videre til mekling
- Forhandlinger om Normaltariffen

Orienteringssaker:
Årsrapport spesialitetsrådets virksomhet 2017

II

Beslutningsmøte

Sak 91/18
Landsstyremøtet: Forberedelse helsepolitisk debatt og Sak 91, 9.2 og 9.3
1.01-17/4948
For å forberede landsstyremøtet på Soria Moria best mulig la sekretariatet frem
forslag til innretning av den helsepolitiske debatten, og andre aktuelle saker.
Vedtak
Sekretariatet jobber videre med forberedelser til landsstyremøtet i tråd
med sentralstyrets tilbakemeldinger.
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Sak 92/18
Landsstyremøtet: Omnibus-undersøkelsen – forslag til spørsmål
1.02-18/1482
Legeforeningen gjennomfører en landsomfattende opinionsundersøkelse
(omnibus) i forkant av landsstyremøtet 2018 i regi av Respons Analyse AS.
Undersøkelsen starter torsdag 4. mai og rapport vil foreligge 14. mai. Sekretariatet
la frem forslag til spørsmål og utforming av undersøkelsen.
Vedtak
Spørsmålene til opinionsundersøkelse som gjennomføres i tilknytning til
landsstyremøtet justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Spørsmålene til
neste års omnibus-undersøkelse legges frem i sentralstyrets møte i februar
2019.
Sak 93/18

Satsingsområde fastlegeordningen: Forslag til utredning om
samfunnsøkonomiske gevinster av fastlegeordningen
Saken trukket.

Sak 94/18
1.04-18/846

Internt høring: Legeforeningens alkoholpolitikk
Legeforeningens retningslinjer for alkohol ble vedtatt i 2010. Retningslinjene sier
at det maksimalt kan serveres fire enheter alkohol per person ved særlige
anledninger, som festmiddager eller mottagelser. Legeforeningens
alkoholpolitiske retningslinjer har som formål å gi føringer for mengden alkohol
som serveres, men også vise at Legeforeningen er en viktig folkehelseaktør. Med
bakgrunn i dette formålet, og debatten i forbindelse med #MeToo-aksjonen og
oppropet #Utentaushetsplikt, ønsket Legeforeningen å vurdere retningslinjene for
alkohol på nytt. Det ble derfor sendt ut fire alternative forslag på bred høring i
hele foreningen. Høringen skapte mye engasjement, og viste stor bredde i
synspunktene, både internt i foreningsleddene og mellom dem. Det kom inn
høringssvar fra 31 foreningsledd og to enkeltstående medlemmer. Halvparten av
høringssvarene tok til ordet for å beholde ordningen med fire enheter per person,
mens halvparten tok til ordet for enten å redusere antall enheter eller la
medlemmene betale for all alkohol selv. I sentralstyremøtet ble det en diskusjon
både om antall enheter, men også om andre tiltak som støtter opp under
Legeforeningens folkehelsepolitikk. Legeforeningen har som mål å være best på
alkoholfri drikke til måltidene, slik at det oppleves å være tilgang på reelle
alternativer uten alkohol på Legeforeningens arrangementer.
Vedtak
Grensen for antall betalte alkoholenheter ved særlige anledninger, som
festmiddager eller mottagelser, reduseres til maksimalt tre per person. I
tillegg presiseres dagens retningslinjer med at det ikke skal tilbys betalt
alkohol på eventuelle nachspiel etter foreningens arrangementer. Alle
foreningsledd skal bli informert om retningslinjene, gjennom
informasjonsskriv og oppdatert informasjon på nettsidene. Retningslinjene
vurderes på nytt innen to år. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret
hvordan Legeforeningen skal jobbe med våre samarbeidspartnere for å
kunne tilby gode alkoholfrie alternativer.
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Sak 95/18
18/2569

Henvendelse om deltagelse i Pride paraden
Legeforeningen hadde mottatt en henvendelse om å delta i Pride paraden i 2018,
som gjennomføres 30. juni 2018. Sekretariatet hadde vurdert henvendelsen i lys
av Legeforeningens prinsipper og retningslinjer for samarbeid med andre,
tidligere aktivitet i Legeforeningen og hva sammenlignbare organisasjoner gjør.
Dette er et viktig arrangement for folkehelsen og helsen til lesbiske og homofile,
og således omfattes av Legeforeningens formålsparagraf.
Vedtak
Legeforeningen deltar i årets Pride parade 30. juni. Det nedsettes en
arbeidsgruppe for å forberede arrangementet. Utgifter belastes
generalsekretærens disposisjonskonto.

Sak 9618

Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 3-6 om fagmedisinske
foreninger – innstilling

2.01-18/796
På oppdrag fra sentralstyret hadde en bredt sammensatt arbeidsgruppe fremmet
forslag til endringer for å sikre utvikling av den fagmedisinske akse i
Legeforeningen. Arbeidsgruppen hadde foreslått en rekke lovendringer i
Legeforeningens lover, samt sett på økonomiske konsekvenser av forslagene.
Forslagene ble sendt på bred organisasjonsmessig høring, med høringsfrist 18.
april 2018. Innstilling til vedtak er basert på høringsinnspillene som kom inn. I
forslag til budsjett for Legeforeningen 2019 legges det til grunn at fagstyrets og
faglandsrådets økonomi er innenfor budsjettet til hovedforeningen.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i
Legeforeningens lover § 3-6 vedtas.
Sak 97/18

Landsstyresak – Lovendringer – Komiteer og råd for ivaretakelse av
Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

2.02-18/797
I forbindelse med endringer i spesialistforskriften ved innføring av ny
spesialistutdanning bortfaller de Generelle bestemmelser for spesialistutdanning
av leger. Det var foreslått å regulere Legeforeningens råd- og utvalgsstruktur
innenfor spesialist– og etterutdanningen i Legeforeningens lover. Forslagene
hadde vært på organisasjonsmessig høring.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at endringene i
Legeforeningens lover § 3-10 vedtas med de justeringer som fremkom i
møtet.
Sak 98/18

Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om
allmennfarlige smittsomme sykdommer

2.04-18/1373
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.
Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. Sekretariatet hadde utarbeidet

4

utkast til høringsuttalelse med utgangspunktet i interne høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte justeringer, og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 99/18
Tidsskriftrådets evaluering av sjefredaktøren for året 2017
2.05-17/5104
Tidsskriftrådet hadde iht. Legeforeningens lover § 5-5 (2) nr. 2 foretatt den årlige
evalueringen av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. Evalueringen
var for 2017. Sjefredaktøren hadde fått innsyn i evalueringen og fått anledning til
å gi kommentarer. Evalueringen hadde blitt oversendt Sentralstyret til orientering.
Vedtak
Tidsskriftrådets evaluering av sjefredaktøren for året 2017 tas til
orientering.
Sak 100/18 Landsstyresak: Legeforeningens strategi for internasjonalt arbeid
3.01 -10/527
Etter forslag fra Jannicke Mellin-Olsen, Of, gjorde landsstyret i 2017 slikt vedtak:
"Landsstyremøtet ber sentralstyret legge frem en strategi for Legeforeningens
internasjonale engasjement ved landsstyremøtet i 2018". Sentralstyret drøftet
Mellin-Olsens forslag i møte 17.10. 2017 og vedtok å nedsette en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra Af, Of, Ylf, Fame og sentralstyrets representant i
Cpme som fikk i oppdrag å utarbeide en strategi for Legeforeningens
internasjonale engasjement. Gruppen la fram sitt forslag for sentralstyret i møte
17.1. 2018, som vedtok å sende forslaget på høring. Sekretariatet hadde med
utgangspunkt i høringsuttalelsene utarbeidet et nytt forslag.
Vedtak
Utkast til strategi for internasjonalt arbeid i Legeforeningen bearbeides i
tråd med innspillene i møtet, og legges fram for landsstyret i mai 2018.
Sak 101/18 Høring – Forskrift om nytt bivirkningsregister
3.02-18/1163
Fra Helse- og omsorgsdepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag til
forskrift som regulerer system for rapportering av bivirkninger av legemidler til
mennesker, i form av et nytt bivirkningsregister. Forskriften er en oppfølging av
helseregisterloven fra 2014 som inneholder en lovhjemmel om etablering av et
bivirkningsregister uten samtykke og reservasjonsrett.
Bivirkningsregisterforskriften inneholdt forslag om etablering av et nytt ikkesamtykkebasert register, uten reservasjonsrett for registrering og behandling av
bivirkningsmeldinger og analyse av bivirkningsdata som ledd i ordinær
legemiddelovervåking (registerets primærformål), men med reservasjonsrett for
behandling av registrerte opplysninger til sekundærformål som f.eks. forskning.
Alle innkomne høringsinnspill fra interne organisasjonsledd støttet
departementets utkast til bivirkningsregisterforskrift, inkludert forslaget om å
utvide plikten til å melde bivirkninger til flere grupper helsepersonell enn leger og
tannleger, der meldeplikten først trer i kraft når et elektronisk rapporteringssystem
er etablert og tilgjengelig. Sekretariatet hadde utformet utkast til høringsuttalelse.
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Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres med de endringer som fremkom i møtet.
Presidentens gis fullmakt til å godkjenne høringssvaret før oversendelse
Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 102/18 Høring – NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
3.03-18/1222
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet med
invitasjon til å vurdere NOU 2017:16 På liv og død, en utredning om palliasjon til
alvorlig syke og døende. Høringsinstansene gav tilbakemelding om en god og
grundig beskrivelse av et omfattende og komplisert felt, men ser det som en
betydelig svakhet at de økonomiske utfordringene knyttet til tiltakene i så liten
grad er drøftet.
Vedtak
Utkast til høringsbrev godkjennes med enkelte justeringer og oversendes
Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 103/18

Landsstyresak - Spesialistutdanning i fremtiden - En kvalitetsreform eller på
vei mot svekket kvalitet, regional utdanning og manglende prosedyrer?

3.31 -16/834
Ved publiseringen av de vedtatte læringsmålene for spesialistutdanningens del 2 og 3 1.
mars 2018 ble det klart at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet hadde
besluttet ikke å videreføre forpliktende minimumskrav til læringsaktiviteter i
spesialistutdanningen for leger. Beslutningen var fattet i strid med fagmiljøenes entydige
og klare råd om å forankre obligatoriske minimumskrav til læringsaktiviteter i forskrift.
Som ledd i forberedelse av sak for landsstyret 2018 om strategi og veivalg for
Legeforeningens videre arbeid med kvalitet og kompetansekrav i fremtidig ordning for
spesialistutdanningen, hadde sekretariatet utarbeidet utkast til brev til landsstyret der
bakgrunn for saken og aktuell status var oppsummert, og mulige scenarier og strategier
for videre oppfølging skissert.

Vedtak
Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev med de justeringer
som fremkom i møtet.

Sak 104/18

Revisjon og harmonisering av retningslinjer for Utdanningsfond Is
og sentralstyrets lederstipend

3.32-17/4548
Det forelå forslag til endring og harmonisering av retningslinjene for tildeling av
Utdanningsfond Is og sentralstyrets lederstipend.
Vedtak
Forslag til endring av retningslinjer for Utdanningsfond Is og sentralstyrets
lederutdanningsstipend godkjennes med de endringer som fremkom i
møtet.
Sak 105/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi mars 2018
4.01-18/1525
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Legeforeningens regnskap per mars 2018 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per mars 2018 tas til etterretning.

Marit Hermansen

Christer Mjåset

Jon Helle

Anja Fog Heen

Anne Karin Rime
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Eivind Valestrand

Tom Ole Øren
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