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Gorm Hoel, Gro Reichelt, Ingunn Vågeskar, Merete Dahl, Sophia
Eusébio, Øydis Jarandsen, Ragnar Nesvåg, Anne Ringnes, Stein Runar
Østigaard, Einar Espolin Johnson
Referent: Erling Bakken

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Arbeidsprogrammet 2017-2019. Underveisevaluering
Notat 4: Landsstyremøte 2018, en første evaluering og videre prosess
Notat 5: Satsingsområde SOL – arbeid inn mot neste Nasjonal helse- og
sykehusplan
Notat 6: Status Legeforeningen.no
Notat 7: Oppfølging av Legeforeningens Medlemsundersøkelse gjennomført
november 2017
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Notat 8: Status for undersøkelsen om seksuell trakassering og veien videre
Notat 10: "En innbygger – en journal" – Legeforeningens videre arbeid
Notat 11: Vedrørende sekretariatstjenester til yrkesforeningene fremover

Rapporteringer og kommentarer:
Presidenten rapporterer om pågående aktiviteter
Kommentarer og innlegg fra sentralstyrets medlemmer
Kari Sollien, Akademikerne, rapporterer
Sekretariatet rapporterer om pågående aktiviteter
Sekretariatet rapporterer om forhandlinger
Orienteringssaker:
Sentralstyrets arbeidsmøte – Bergen 17.-20.9- program
Tidspunkt for sentralstyrets septembermøte ble diskutert. Dette ble vedtatt flyttet
fra mandag 17. september til fredag 21. september og avholdes i Legenes hus i
Oslo.

II

Beslutningsmøte

Sak 114/18 Satsingsområdet fastlegeordningen – utredninger om fastlegeordningen
1.01-18/1600
I arbeidet med satsingsområdet fastlegeordningen hadde sentralstyret tidligere
drøftet behovet for å gjennomføre eksterne utredninger. På sentralstyremøtet 29.
mai ble det besluttet å gjennomføre to utredninger. Det første prosjektet skal
kartlegge status og utvikling av fastlegeordningen, mens det andre oppdraget skal
bruke kunnskapen fra det første prosjektet til å se nærmere på potensialet og
gevinstene som ligger i fastlegeordningen. Menon Economics er beredt til å
gjennomføre begge prosjektene.
Vedtak
Til en første rapport om fastlegeordningen bevilges kroner 300 000
ekskludert mva fra sentralstyrets disposisjonskonto. Oppdraget utføres av
Menon Eonomics. Primærhelsegruppa vil fungere som referansegruppe for
arbeidet og sentralstyret holdes løpende orientert underveis. Etter at
delrapport én er ferdig, vil sekretariatet gå i dialog med Menon om en
skisse for delrapport to.
Sak 115/18 Status Arendalsuka 2018
1.02-18/1603
Arendalsuka samler toneangivende aktører innen politikk, samfunns- og
næringsliv. Legeforeningen deltar i år for sjette gang og planlegger å arrangere
"helsepolitisk vake" som en avslutning på helsedagen torsdag 16. august.
Legeforeningen er også medarrangør på møte om fysisk aktivitet i skolen sammen
alliansen for fysisk aktivitet, og sekretariatet er dialog med samarbeidspartnere
om deltakelse i flere debattmøter om helse gjennom uka.
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Vedtak
Sekretariatet planlegger Arendalsuka videre i samarbeid med president og
visepresident, og i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.
Sak 116/18

Satsingsområde SOL II – arbeid inn mot neste Nasjonal helse- og
sykehusplan

1.03-18/3364
Nasjonal helse- og sykehusplan som legges fram i 2019 skal, i følge
helseministeren, basere seg på de regionale helseforetakenes (RHF)
utviklingsplaner, som igjen skal basere seg på helseforetakenes utviklingsplaner.
RHF-enes utviklingsplaner ferdigstilles i begynnelsen av juli, før de sendes på
høring over sommeren fram mot oktober 2018 (med unntak av Helse Vest). 31.
desember 2018 er RHF-enes frist for oversending av planene til Helse- og
omsorgsdepartementet ..

Vedtak
Sentralstyret ønsker en rapport utført av et eksternt miljø om RHF-enes
utviklingsplaner. SOLII-gruppen vil fungere som referansegruppe for
arbeidet. Sentralstyret holdes løpende orientert. . Endelig problemstilling
for oppdraget utvikles i samarbeid mellom SOLII-gruppen,
konserntillitsvalgte og det eksterne miljøet når høringsklare
utviklingsplaner foreligger.
Kostnadsrammen for prosjektet settes til inntil 180 000 kroner. 150 000
kroner av disse tiltenkes en ekstern rapport (inkludert mva), mens 30 000
kroner er avsatt med tanker på seminar mellom Legeforeningen og det
eksterne miljøet til utarbeidelse av endelig problemstilling og diskusjon av
problematikken. Kostnadene dekkes av sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 117/18 Høring: Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell
2.01- 18/2787
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
forskrift om lisens til helsepersonell, med forslag om å forlenge
overgangsordningen som ble vedtatt i forbindelse med omleggingen av
turnustjenesten for leger. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar
basert på interne høringssvar og vedtatt politikk på området.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som fremkom i møtet,
og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 118/18

Oppnevning av nasjonal nemnd for overdragelse av spesialistpraksis 2018 2020

2.02-18/2309
Forslag om nemdsleder og nemdsmedlemmer for ny virkeperiode for nasjonal
nemnd for overdragelse av privat spesialistpraksis ble lagt fram. Of og PSL hadde
foreslått medlemmer.
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Vedtak
Som leder for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2020 reoppnevnes advokat
Nils J. Grytten. Advokat Kjersti Patricia Amundsen reoppnevnes som vara
i samme periode.
Som medlemmer for perioden frem til 30. juni 2020 oppnevnes følgende
leger til å gjøre tjeneste som nemndsmedlemmer:
J. Arve Kristiansen (Of)
Truls Disen (PSL)
Som vara for nemndmedlemmene oppnevnes:
Janne K. Bethuelsen (Of)
Christian Bjune (PSL)
Sak 119/18

Oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd fastlegeordningen
(FLO) for perioden 1. juli 2018 til 30. juli 2020

2.03-18/2308
Forslag til oppnevning av nemndsledere og nemndsmedlemmer til ny
virkeperiode for nasjonal nemnd for overdragelse av praksis i fastlegeordningen
ble lagt fram. Både LSA, Ylf og AF hadde foreslått medlemmer for en ny periode.
Vedtak
Som ledere for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2020 reoppnevnes advokat
Nils J. Grytten og advokat Kjersti Patricia Amundsen.
Som medlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen i perioden 1. juli
2018 til 30. juni 2020 oppnevnes:
Marte Kvittum Tangen (AF), Tynset
Bjørn Nordang (AF), Honningsvåg
Lars Erik Halvorsen (AF), Trondheim
Tone Dorthe Sletten (AF), Trondheim
Gunnar Ramstad (AF), Bergen
Rune Burkeland-Matre (AF), Bærum
Hanne Valeur (Ylf), Oslo
Shruti Sharma (Ylf), Oslo
Per-Cato Stenhammer (Ylf), Fauske
Ole Johan Bakke (LSA), Holmestrand
Egil Bjørløw (LSA), Hjelmeland
Sak 120/18

Høring: NOU:2018:6. Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets
utredning om varsling i arbeidslivet

2.05-18/2605
Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring NOU 2018:6. Varsling –
verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. Utvalget
hadde foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven,
og foreslo en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, blant annet
å opprette et Varslingsombud, en Varslingsnemnd, samt å klargjøre sentrale
begreper i lovverket. Utredningen hadde vært på høring hos relevante
organisasjonsledd og sekretariatet la fram utkast til uttalelse.
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Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som fremkom i møtet,
og oversendes Akademikerne.
Sak 121/18

Høring- Forslag om forskrift om spesialistutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

2.06-18/2025
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om forskrift om
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Sekretariatet
hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt
politikk på området.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som fremkom i møtet,
og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 122/18

Oppnevning. Endring i Legeforeningens representasjon i Akademikerne
kommune

2.07-18/3405
Sekretariatet la fram forslag om endring i representasjonen fra Legeforeningen i
Akademikerne kommune.
Vedtak
Christine Palm Deighan oppnevnes til verv som observatør/varamedlem i
Akademikerne kommune.
Sak 123/18

Policynotat om internering av barn uten lovlig opphold i Trandum
utlendingsinternat

3.01 -14/4133
En arbeidsgruppe med Henriette Sandven, Norsk barnepsykiatrisk forening,
Synne Stensland/Marianne Nordhov, Norsk barnelegeforening og Svein Aarseth,
Norsk allmennlegeforening hadde utarbeidet et policynotat om internering av barn
uten lovlig opphold. Gruppen hadde fått bistand fra Just Haffeld og Bjørn Oscar
Hoftvedt fra sekretariatet. Notatet ble behandlet i sentralstyret i januar som vedtok
å sende det på intern høring. Innen fristen hadde Rådet for legeetikk, Leger i
samfunnsmedisinsk arbeid, Norsk barnelegeforening, Norsk overlegeforening,
Praktiserende legers forening og Yngre legers forening avgitt høringssvar. Alle
gir sin tilslutning til policynotatet. Rådet for legeetikk og Yngre legers forening
hadde i tillegg forslag til tilføyelser og endringer i notatet. Sekretariatet hadde
utarbeidet et nytt forslag der enkelte av forslagene fra høringsinstansene var tatt
inn.
Vedtak
Policynotat om internering av barn uten lovlig opphold godkjennes.
Policynotatet legges ut på Legeforeningens nettsider.
Sak 124/18
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Åpent møte om forbud mot atomvåpen – samarbeid med Leger mot

atomvåpen
3.02-16/674
Tilman Ruff leder i ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)
og co-president i IPPNW (International Physicians for Prevention of Nuclear
War) skal ha et innlegg på Global Health Day på NTNU 24.10.18. Tilman er
public health/infeksjonsmedisiner fra Universitetet i Melbourne og en av
grunnleggerne av ICAN. Styret i Norske leger mot atomvåpen ønsket å benytte
anledningen til å arrangere et åpent møte med Tilman Ruff i Oslo mandag 22.10.,
og i den forbindelse ble Legeforeningen invitert til å delta eller være medarrangør.
Sentralstyret mente et samarbeid med Leger mot atomvåpen om er åpent møte
ligger innenfor landsstyrets vedtak om samarbeid med andre organisasjoner.
Vedtak
Legeforeningen inngår et samarbeid med Leger mot atomvåpen om et
åpent møte i Oslo 22.10.2018 om forbud mot atomvåpen.
Sak 125/18

Høring – Rapport om behandlingstilbudet til personer med
kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori

3.03-18/2548
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helse Sør-Øst om rapport om
behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori. Rapporten
var skrevet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe som inkluderte
brukerorganisasjoner. Høringsinstansene hadde innspill til rapporten og forslag til
videre organisering av behandlingstilbudet til disse pasientgruppene. Utkast til
høringssvar var utarbeidet av sekretariatet, og grunnet kort høringsfrist ble svaret
sendt til Helse Sør-Øst 8.6 med forbehold om ev. endringer som følge av
behandling i sentralstyret.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som fremkom i møtet,
og sendes til Helse Sør-Øst.
Sak 126/18 Høring – multidose – nasjonale faglige råd
3.04- 18/2739
Helsedirektoratet hadde sendt på høring nasjonale kriterier og faglige råd for
rutiner og oppgavefordeling ved multidose. Disse hadde vært på intern høring i
Legeforeningens fagmedisinske foreninger. Sekretariatet hadde utarbeidet forslag
til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og sendes
Helsedirektoratet.
Sak 127/18 Godkjenning av veiledere
3.31- 18/1913
Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble:
Eichstetter, Birgit Leikanger
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Psykoterapiveileder i kognitiv terapi

Sak 128/18 Forslag om endringer i reglene for kompetanseområdet i smertemedisin
3.32-18/3214
Etableringskomiteen for kompetanseområde smertemedisin hadde fremmet
forslag om endringer av regelverket for godkjenning i kompetanseområdet, før
etableringsordningen gikk ut 31. juni 2018. Forslaget innebar at godkjent
kursprøve i European Diploma in Pain Medicine (EDPM), i regi av European
Pain Federation (EFIC), skulle likestilles med det norske utdanningsprogrammet.
Vedtak
Regelverk for kompetanseområde i smertemedisin endres i tråd med
forslag fra etableringskomiteen fra og med 1. juli 2018.
Sak 129/18
3.33-18/105

Godkjenning av kompetanseområde i smertemedisin
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble:
Bjune, Kirsti
Tönnis, Maren
Löhr, Pascal Dominik
Svedahl, Augstein
Rygh, Lars Jørgen

Sak 130/18 Godkjenning av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin
3.34-18/1590
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble:
Sak 131/18

Astrid Elisabeth Bettum Huseby

Høring – forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og
sosialfagutdanninger

3.35-18/2447
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til nasjonale retningslinjer
for helse – og sosialfagutdanninger. Det hadde innkommet en høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til brev godkjennes med enkelte endringer og oversendes
Kunnskapsdepartementet.
Sak 132/18 Høring – læringsmål for generell kirurgi del 2 og 3
3.36-18/2765
Helsedirektoratet hadde sendt på høring utkast til læringsmål for del 3 i generell
kirurgi. Læringsmålsforslaget var utarbeidet av spesialitetskomiteen i generell
kirurgi. Saken hadde vært på høring til Legeforeningens organisasjonsledd. Det
forelå utkast til høringssvar basert på 22 høringssvar som representerte 22
høringsinstanser.
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Vedtak
Legeforeningen avgir høringsuttalelse i tråd med foreliggende utkast.
Sak 133/18 Høring – læringsmål for de kliniske fagene i del 1
3.37-18/2888
Helsedirektoratet hadde sendt på høring utkast til reviderte læringsmål for de
kliniske fagene i del 1. Læringsmålsforslagene var utarbeidet av en arbeidsgruppe
nedsatt av Legeforeningen. Saken hadde vært på høring i Legeforeningens
organisasjonsledd. Det forelå utkast til høringssvar basert på 21 høringssvar som
representerte til sammen 21 høringsinstanser.
Vedtak
Presidenten gis fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen innen fristen.
Sak 134/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mai 2018
4.01-18/1525
Legeforeningens regnskap per mai 2018 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per mai 2018 tas til etterretning.
Sak 135/18
4.05-18/869

Forvaltning av medlemstilbud gjennom felleseid selskap
Det forelå et forslag om å opprette et felles selskap for forvaltning av bank- og
forsikringsavtalene og andre medlemstilbud, og å gå inn på eiersiden. Et vedtak
om dette ble allerede fattet 15.2., men det var betinget av tilstrekkelig oppslutning
blant foreningene og at Legeforeningen kan slutte seg til forretningsmodellen. Det
ligger nå an til at selskapet får tilstrekkelig oppslutning. Forretningsmodellen er
justert i tråd med tilbakemeldinger fra foreningene, slik at foreningene som vil gå
inn på eiersiden oppfatter den som trygg og med lav risiko.
Vedtak
Legeforeningen deltar i etableringen av et nytt, eget selskap for felles
forvaltning av bank- og forsikringstilbud og andre medlemstilbud for
akademikerforeningene. Legeforeningen går inn som deleier etter de
prinsipper som fremgår av den eierfordelingsmodellen som er presentert.
Om det skulle bli betydelig endringer i oppslutningen og om selskapets
rolle, legges saken frem på nytt i sentralstyrets møte i august eller
september.
Legeforeningen støtter Akademikernes premisser for å gi tilslutning til
bruk av egennavnet Akademikerne i det nye selskapsnavnet, som har hatt
arbeidstittelen Akademikerne Pluss. Likevel presiseres det at styret velges
av selskapets generalforsamling. Legeforeningen vil arbeide for at
Akademikerne er representert i styret.
Akademikernes premisser for bruk av navnet er:
 Selskapet må være eksklusivt for Akademikermedlemmer, både på
eier- og kundesiden.
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Selskapets strategi- og utbyttepolitikk må utformes slik at gode
medlemstilbud har forrang i verdiskapingen.
 Terskelen for å komme inn som eier på et senere tidspunkt for de
medlemsforeninger som ikke er med i starten må være lav, slik at
muligheten blir reell, ikke bare formell.
 Det må være full uavhengighet og ingen bindinger til eksterne,
kommersielle aktører, utover de forpliktelser som følger av
inngåtte avtaler i avtaleperioden.
 For å sikre kommunikasjon og samarbeid, og at intensjonene
overholdes, gis Akademikerne en plass i styret.
Sak 136/18 Landsstyremøte 2018 – godkjenning av vedtaksprotokoll
5.01-17/6235
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet
2018.
Vedtak
Utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 29.-31.5.2018 godkjennes.
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