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Til stede fra
sentralstyret:

Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anja Fog Heen, Jon
Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole
Øren

forfall

Kari Sollien, observatør

sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne
Riis Strøm, Jorunn Fryjordet, Erling Bakken
Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom,
Knut Braaten, Nina Evjen, Sara Underland Mjelva, Marte Baumann, Anita
Lyngstadaas

Referent: Anne Torill Nordli
Mona Bråten, Fafo, presenterte foreløpige resultater etter
spørreundersøkelse om seksuell trakassering.

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Omnibusundersøkelsen

Rapporteringer og kommentarer:
Prosjekt mellom Legeforeningen og RHF-ene om fremtidig lønnssystem
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Valgkomiteen Akademikerne – generalsekretær Geir Riise
3-parts-samarbeidet: Arbeidsmøte om ALIS-stillinger
Helsepolitisk seminar Kristiansund 16.-18. oktober
Forhandlinger

II

Beslutningsmøte

Sak 106/18 Resolusjon fastlegeordningen
1.01-17/4948
Sentralstyret hadde besluttet å legge frem en resolusjon om fastlegeordningen på
landsstyremøtet. Målet med resolusjonen er å etterlyse handling og vise at hele
Legeforeningen står sammen om kravene. Sekretariatet la frem to ulike forslag.
Vedtak
Resolusjon om fastlegeordningen bearbeides i tråd med innspill i møtet og
legges fram for landsstyret.
Sak 107/18

Satsingsområde fastlegeordningen: Forslag til utredning om
samfunnsøkonomiske gevinster av fastlegeordningen

1.02-18/1600
I arbeidet med satsingsområdet fastlegeordningen, har sentralstyret tidligere
drøftet behovet for å gjennomføre en ekstern utredning. Sentralstyret besluttet 8.
desember 2017 at det er nødvendig å få bedre oversikt over alle eksterne løp og
utredninger om fastlegeordningen før et slikt arbeid igangsettes. I kjølvannet av
tidsbruksundersøkelsen og trønderopprørets oppfølgingsundersøkelse, har det blitt
tydelig at politikerne og øvrige beslutningstakere ønsker å vite mer om de
samfunnsøkonomiske gevinstene av en godt utbygget fastlegetjeneste.
Sekretariatet hadde derfor sjekket ut mulighetene for å igangsette et hurtiggående
arbeid med å samle kunnskap og analysere de samfunnsøkonomiske gevinstene
av fastlegeordningen. Menon Economics er forespurt om å gjennomføre
oppdraget og hadde i dialog med sekretariatet foreslått to mulige løsninger.
Vedtak
Sekretariatet fortsetter dialogen med Menon Economics i tråd med
sentralstyrets tilbakemeldinger. Sekretariatet kommer tilbake til
sentralstyret med oversikt over oppdraget samt kostnader.
Sak 108/18 Utgiftsdekning Inntekts- og kostnadsundersøkelse for næringsdrivende leger
2.01-18/1853
I protokoll fra normaltarifforhandlingene 2016 hadde Legeforeningen forpliktet
seg til å bidra til en kostnads- og inntektsundersøkelse for næringsdrivende leger.
Våren 2018 ble undersøkelsen gjennomført for fastlegene for kr. 618 750.
Legeforeningens andel av kostnadene er 1/3 av totalkostnaden.
Vedtak
Inntil 206 250 kroner bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto til
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dekning av Legeforeningens andel av utgifter til inntekts- og
kostnadsundersøkelse for fastleger for inntektsåret 2016
Sak 109/18
2.03-16/246

Merkantil støtte til tillitsvalgte
Sentralstyret hadde i 2016 besluttet at det skulle etableres et prosjekt for å tilby
foretakstillitsvalgte på universitetssykehusene merkantile tjenester. Bakgrunnen
for dette var et forslag oversendt sentralstyret fra landsstyremøtet 2015.
Prosjektets sluttdato var satt til 1. juli 2018. Det var gjennomført en evaluering
blant brukerne av tjenestene, som i all hovedsak var positive. Det gjensto
fremdeles utviklingselementer og den nye personvernlovgivningen (GDPR) tilsa
ytterligere utviklingsarbeid for å styrke personvernet i lagring og kommunikasjon
av opplysninger i tillitsvalgtarbeidet.
Vedtak
Prosjektet om merkantile tjenester til foretakstillitsvalgte ved
universitetssykehusene videreføres ut 2018. Prosjektarbeidet skal fokusere
på å få etablert systemer for håndtering av personsensitiv informasjon
(arkivsystem), som også kan benyttes av andre tillitsvalgte.
Sentralstyret ber om at det foretas en videre utredning av behov,
økonomiske og administrative konsekvenser av fortsatte sekretær/
konsulenttjenester i tiden etter 31. desember 2018. Det skal vurderes en
eventuell utvidelse av tjenestene utover foretakstillitsvalgte ved de seks
foretakene som er omfattet av dagens pilotprosjekt, herunder til
tillitsvalgte utenfor sykehus.

Sak 110/18 Landsstyresak - lovendringer- § 3-6 om fagmedisinske foreninger
2.05- 18/796
Sekretariatet hadde lagt frem forslag til justert saksfremlegg for landsstyret i sak
17, Lovendringsforslag-forslag om endringer av lovens § 3-6 om fagmedisinske
foreninger
Vedtak
Korrigert innstilling for landsstyret i sak 17 lovendringssak- § 3-6 om
fagmedisinske foreninger i samsvar med saksfremlegget vedtas.
Sak 111/18

Høring – Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner
for prisinformasjon

3.01-18/1529
Sykehusinnkjøp HF hadde på vegne av de administrerende direktørene i de
regionale helseforetakene sendt på høring rapport fra arbeidsgruppe med forslag
til nye rutiner for håndtering av prisinformasjon på legemidler som
anskaffes/finansieres av helseforetakene. Rutinen kom som følge av at RHFdirektørene hadde bestemt at enhetspriser av legemidler i forbindelse med
anbud/kjøp skal være unntatt offentlighet. Ny rutine skulle veilede hvordan
praktisere hemmelige legemiddelpriser i en alminnelig sykehushverdag og
tilgjengeliggjøring av prisinformasjon overfor utvalgte aktører. Selv om
hemmelighold av legemiddelpriser i anbud var en premiss fra RHF-ene og således
ikke gjenstand for høring, ønsket Legeforeningen å gjenta sin kritiske holdning til
at priser på legemidler holdes hemmelig, og at vi anser at problemstillingen
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juridisk sett fremdeles er uavklart. Legeforeningen vurderte at klinikernes behov
for prisinformasjon på legemidler er ivaretatt i forslag til ny rutine, i og med at
leger gis tilgang til enhetspriser, men stilte spørsmålet om legers manglende
mulighet til å videreformidle konkrete enhetspriser ivaretar tilliten i lege-pasientforholdet og/eller pasientens rett til informasjon og medvirkning, på en god nok
måte. Gitt regionsdirektørenes vedtak fremsto arbeidsgruppens forslag om at
legene kan formidle prisforskjeller mellom terapeutisk likeverdige ("byttbare")
legemidler som den beste løsningen, i det denne ivaretar størst mulig grad av
åpenhet innenfor det handlingsrommet som er gitt. Sekretariatet hadde utformet
utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Sykehusinnkjøp HF.
Sak 112/18

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

3.31-16/834
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 forslag til vedtak
vedrørende nasjonale minimumskrav til læringsaktiviteter i spesialistutdanningen
for leger.
Vedtak
Vedlagte utkast til landsstyrevedtak justeres i tråd med diskusjonen og
forelegges Legeforeningens landsstyre.
Sak 113/18 Statusrapport Legeforeningens økonomi per april 2018
4.02-18/1525
Legeforeningens regnskap per april 2018 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per april 2018 tas til etterretning.
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