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Møte i CPME. Ole Johan Bakke er valgt til nestleder i CPME
Kari Sollien er gjenvalgt som leder av Akademikerne
Fastlegekonferansen 5.12i regi av Hdir. Legeforeningen er invitert med
inntil ti personer.
Fastlegedagen 5.12.2018
Rådsmøte i Akademikerne
Arbeidsmøte for Akademikerne helse i Paris
Møte med KS om e-helse
Ivar Halvorsen er oppnevnt som medlem i nasjonalt e-helsestyre (NEHS)
Møte med Steinar Hunskår, prodekan UiB, vedrørende lederlinje,
grunnutdanning
Møte i Vestfold legeforening – Tema: Ny spesialistutdanning
Møte i Turnusrådet
Innspillsmøte Nasjonal helse- og sykehusplan
Møte i Hdir vedrørende referansegruppe – evaluering av
fastlegeordningen
Tariffkonferanse i Allmennlegeforeningen – Losby Gods
Møte med deltakere i pilotprosjekt, primærhelseteam
Arbeid med samhandling
Landsrådsmøte i Overlegeforeningen 5.-6.11
Møte i Hdir – dimensjonering og behov for LIS 1-stillinger
Regnskap/budsjett, foreløpig status per oktober
Akademikerne+ - ny avtale med Danske Bank
Møte K10-nettverket (det kommunale IT-samarbeidet mellom ti
kommuner etablert i 2011) - tema SKIL
Arbeid med ASA-spesialitetene

Orienteringssaker:
•
•
•

II

IT-utvalgets studiebesøk hos Sundhedsplattformen ved Sjælland
universitetshospital Roskilde, Danmark og konsekvenser for
Helseplattformen.
Status LIS-portalen
Orientering fra Innsatsgruppen og arbeid med fastlegeordningen

Beslutningsmøte

Sak 189/18 Legeforeningens omnibus – utvikling og videre prosess
1.01-18/5421
Legeforeningen har årlig fått gjennomført en landsomfattende
opinionsundersøkelse (omnibus) om legetjenester og andre helsepolitiske
spørsmål i forkant av landsstyremøtet. Den fremtidige utviklingen av
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undersøkelsen ble diskutert, med vekt på innretning, lanseringstidspunkt og
strategisk bruk. Utgangspunktet for diskusjonen var muligheten for å hente ut mer
av potensialet med tanke på påvirkning og læringsverdi.
Vedtak
For å utnytte potensialet i omnibus vil det istedenfor én stor undersøkelse
heller gjennomføres flere målrettede, mindre undersøkelser knyttet til
sentrale påvirkningsarenaer, trolig med tre deler fordelt over årshjulet.
Sekretariatets vurdering med hensyn til fremtidig samarbeidspartner for
undersøkelsen tilsluttes. Sekretariatet kommer tilbake med en ny sak om
innretningen.
Sak 190/18 Legeforeningens høringssvar til Helse Vests utkast til utviklingsplan
1.02-18/3901
Helse Vest hadde sendt ut utkast til utviklingsplan fram mot 2035. Dette var noe
senere enn de tre øvrige regionale helseforetakene hadde sine utviklingsplaner på
høring, hvor Legeforeningen hadde arbeidet fram et samlet høringssvar.
Legeforeningen innarbeidet også høringssvaret til Helse Vest i det samlede
høringssvaret til regionale utviklingsplaner.
Forslag til vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som framkom i møtet.
Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endelig høringssvar, som
oversendes Helse Vest, med kopi til de øvrige RHF-ene.
Sak 191/18 Sekretariatsbistand til yrkesforeningene
1.03 -18/5977
Sentralstyret besluttet i juni å nedsette en arbeidsgruppe for å se på et mandat for
en eventuell arbeidsgruppe for å vurdere mulige sekretariatstjenester til
yrkesforeningene fremover. Arbeidsgruppen ble ledet av Ole Johan Bakke og
besto av lederne av yrkesforeningene med bistand fra sekretariatet.
Arbeidsgruppens forslag til mandat ble vedtatt på sentralstyremøtet i september.
Her ble det også besluttet at den eksisterende arbeidsgruppen skulle kommer
tilbake til sentralstyret i november med plan for prosess og tidsramme.
Vedtak
Arbeidsgruppen for å vurdere sekretariatsbistand til yrkesforeningene
fremover (jfr. mandat vedtatt 18.10.18) består av lederne av Ylf, Af, Of,
sentralstyremedlem Ole Johan Bakke og avdelingsdirektørene i SPOL og
JA. Ole Johan Bakke leder arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen får bistand fra
sekretariatet. I dialog med styrene i yrkesforeningene kartlegges behovet.
Resultatet av kartleggingen legges frem for sentralstyret i februar.
Beskrivelse av mulige modeller, fordeler og ulemper legges frem for
sentralstyret i mars/april.
Sak 191/18

2.01-18/5003
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Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven:
Lovfesting av studentombud, synliggjøring av plikten til å forbygge og
forhindre seksuell trakassering, og tilrettelegging for personer med nedsatt
funksjonsevne

Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i lov om
universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 (universitets- og høyskoleloven)
og lov om høyere yrkesfaglig utdanning av 8. juni 2018 nr. 28 (fagskoleloven).
Departementet foreslo lovfesting av studentombud, synliggjøring av
institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell
trakassering og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og
særskilte behov.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes til
Kunnskapsdepartementet.
Sak 192/18 Høring – endringer i smittevernloven
2.02-18/4677
Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
smittevernloven m.m. Forslaget innebærer en tilpasning til endringene i
samfunnsutviklingen etter loven trådte i kraft i 1995, og er en oppfølgning av
blant annet "Beredskap mot pandemisk influensa". Departementet hadde foreslått
både innholdsmessige og tekniske endringer. Rapporten hadde vært på intern
høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til
høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helse – og
omsorgsdepartementet
Sak 193/18 Høring – ny forskrift om helseundersøkelse av los og losaspiranter
2.03-18/5009
Kystverket hadde sendt på høring forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av
loser og losaspiranter. Gjeldende forskrift, og tilhørende helsekrav og skjemaer
vurderes som utdatert. Kystverket har derfor, med bistand fra NSMDM ved
Haukeland universitetssjukehus, gjennomført en revisjon av gjeldende forskrifter
om syn og helsekrav. Disse blir nå foreslått erstattet av en ny, oppdatert forskrift
om helseundersøkelse av loser og losaspiranter. Forslaget hadde vært på intern
høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til
høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Kystverket.
Sak 194/18
2.04-18/4904
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Høring - ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser
av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner
Legeforeningen hadde fra Akademikerne mottatt på høring forslag fra Nærings –
og fiskeridepartementet om ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere
anskaffelser av helse – og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.
Departementet hadde foreslått at det i forskrifts form skulle gis adgang til å
reservere konkurranser om kontrakter om helse – og sosialtjenester for ideelle
organisasjoner. Bestemmelsen foreslo at departementet ved utformingen av disse
reglene særlig skulle legge vekt på særtrekkene ved helse – og sosialtjenester, og

forskriften skulle bidra til å fremme viktige hensyn som mangfold, kvalitet,
kontinuitet og brukermedvirkning innenfor dette tjenesteområde. Departementet
foreslo å definere ideelle organisasjoner som organisasjoner som arbeider
utelukkende for et sosialt formål for fellesskapets beste og som reinvesterer
eventuelt overskudd tilbake til organisasjonens formål.
Vedtak
Vedlagte høringsuttalelse oversendes Nærings- og fiskeridepartementet.
Sak 195/18 Samarbeid med Dataforeningen om konferansen eHelse 2019
3.01-18/3537
Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Dataforeningen om å være
medarrangør til eHelse 2019 som de 3 foregående år. Konferansen samlet i 2018
204 deltagere, hvorav 21 leger søkte om godkjenning av deltakelse til legers
videre- og etterutdanning. Regnskapsmessig har konferansen gått i nær balanse
fra år til år, med overskudd i 2016, -17 og -18. Årets konferanse har fått gode
evalueringer, og Legeforeningens rolle som bidragsyter har trolig medvirket i
dette. Konferansen ønsker å fremstå som "den uavhengige IKT-konferansen" og
er uten sponsorer.
Vedtak
Legeforeningen fortsetter dialog med Den Norske Dataforening om mulig
medarrangørstatus for eHelse 2019. Presidenten gis fullmakt til å inngå en
eventuell avtale.
Sak 196/19 Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - medisinstudiet i Oslo
3.31 -18/5867
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i opptak til
høyere utdanning. Det hadde innkommet 14 høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de justeringer som fremkom i
møtet. Presidenten gis fullmakt til å sluttføre høringen før den oversendes
Kunnskapsdepartementet.
Sak 197/18
4.01-18/6241

Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret for perioden 1.1.202031.12.2023
I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige
styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år om gangen.
Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år.
Samtidig velges varamedlemmer, hhv et varamedlem når lederen står på valg og
to når lederen ikke står på valg. Nestleder Truls Disen (PSL) og medlem Arne
Refsum (Of) står på valg. Sentralstyret er valgkomite for landsstyret.
Sekretariatet fremla forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan
forberede saken, før sentralstyret foretar sin innstilling og saken kan oversendes
landsstyret. Sekretariatet anbefalte at arbeidsgruppen består av et medlem som
representerer PSL, et medlem som representerer Of og ytterligere et medlem fra
sentralstyret. Arbeidsgruppen tilskriver foreningsleddene med anmodning om å
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fremme forslag på kandidater. Nåværende medlemmer av styret som er på valg,
forespørres om de ønsker å være kandidat til vervene. Arbeidsgruppen vil få
sekretariatsbistand.
Vedtak
Sentralstyret vedtok at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av et
medlem fra PSL, et medlem fra Of samt et medlem fra sentralstyret som
kan forberede saken for sentralstyret. Sekretariatet vil kontakte de berørte
yrkesforeningene og be dem oppnevne en kandidat til arbeidsgruppen.
Sentralstyret utpekte Anja Fog Heen som medlem av arbeidsgruppen.
Det må innhentes forslag fra foreningsleddene på kandidater til valgene til
SOP ved landsstyremøtet 2019, samt avklares hvorvidt nåværende
medlemmer av SOPs styre som er på valg, ønsker å være kandidat til
vervene for en ny periode. Fristen for å fremsette forslag settes til
1.3.2019.
Arbeidsgruppen utarbeider forslag til kandidater som fremlegges for
sentralstyret på møte 3.4.2019.

Marit Hermansen

Anja Fog Heen
Ole Johan Bakke

6

Anne Karin Rime
Kirsten Rokstad

Jon Helle
Tom Ole Øren

