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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
SAK2019000092      Fullført og godkjent den 21.11.2019 
  

 
Referat 

 
fra 

 
sentralstyrets møte 12.11.2019 

 
Kirkegata 25, Oslo 

 
 
 
Til stede fra 
 
sentralstyret: Marit Hermansen, Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Geir Arne 

Sunde, Kristin Kornelia Utne, Clara Bratholm, Frøydis Olafsen, Ole Johan Bakke 
Kari Sollien, Akademikerne (observatør) 
 

    
sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Kari Jussie 

Lønning, Erling Bakken 
 
 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Hanne 

Gillebo-Blom, Gorm Hoel,  Gry Bjørnstad, Kjell Walquist, Axel Andersen Restrup, 
Fredrik Lorck, Øydis Rinde Jarandsen, Merete Dahl, Ragnar Nesvåg, Ida Øygard 
Haavardsholm, Nina Bergsted, Liv Marit Fagerli, Synne Rahm, Siri Næsheim, 
Marthe Helene Sandli, Sverre Vigeland Lerum, Anders Vollen, Stein Runar 
Østigaard 

 
  Øystein Ohr, leder av Nmf, deltok i forbindelse med behandling av sak 146/19. 
 

Rådet for legeetikk v/ Svein Aarseth (leder), Siri Brelin (nestleder), Morten Horn 
og Jan Henrik Opsahl møtte sentralstyret.  

 
Referent: Anne Torill Nordli  
 
 

I  Politikk og strategimøte 
 

Politikk- og strateginotater: 
 

Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting + seminarmøter med Stortingets helse- og 
Omsorgskomite og kommunal- og forvaltningskomite 
Notat 3: Hva Legeforeningen kan vente av Nasjonal helse- og sykehusplan   
Notat 4: Legeforeningens medlemsregister – kvalitet på data 
Notat 5: Partienes program for stortingsperioden 2021 – 2025. Prosess og oppfølging  
Notat 6: Arbeidsgruppe lokalforeningene – første tilbakemelding   
Notat 7: Forhandlingsbildet – november 2019   
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Notat 8: Kurs og konferansesenter 
Notat 9: Rekrutteringsprosess ny generalsekretær 
Notat 10: Orientering om høring - NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til 
felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 
Notat 11: Konferansen HIMSS 2020 - Invitasjon til sentralstyret   

 
 

  Orienteringssaker: 
  Ledersamlingen 2020 – program  

 Oppsummering fra rådsmøte og generalforsamling i Verdens legeforening 
Oppnevning av nytt medlem og nytt varamedlem til fondsutvalg ut perioden 
2017-2020 - Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
 

  Rapportering og kommentarer 
- Toppledermøte om kvinnehelse 5.11, Trondheim 
- Årsmøte i Norsk Sykepleierforbund 
- Møte i European Rural and Isolated Practitioners (EURIPA) 
- Fastlegedagen 5.12 
- Strategimøte, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 7.-8.11 
- Avtale med Hdir om sakkyndigvurdering, spesialistgodkjenninger er prolongert inntil 

videre 
- Møte med HOD om ForBedrings-undersøkelsen 2020 
- Nytt topplederprogram for helseforetakene og kommunene – spørsmål om å sitte i 

styringsgruppen 
- Gjør Kloke Valg - Invitasjon til møte med administrerende direktører i RHF 

 
 
II  Beslutningsmøte 
 
   
 
Sak 137/19 Sentralstyrets satsingsområder for 2020 - 2021 
1.01- SAK2019014065 

På arbeidsseminaret i slutten av september og på sentralstyremøtet i oktober drøftet 
sentralstyret mulige tema for satsingsområder for neste to-års periode og prioriterte tre 
tema knyttet til fastlegekrisen, tillitsvalgtsatsing og legers arbeidshverdag. På bakgrunn 
av drøftingene hadde sekretariatet arbeidet videre med innretning, spissing og 
utdypende tekst.   

 
Vedtak 
Sentralstyrets satsingsområder for 2020 – 2021: 

 
Sammen om de gode løsningene 

 
For å oppnå en bedre helsetjeneste for pasientene og en bedre arbeidshverdag for 
legene vil vi  fremheve:   

• Alle trenger fastlegen 

• Tillitsvalgsatsing 

•  Tid til en god legehverdag 

 
Sak 138/19      Rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser av fastlegeordning under press  
1.02 -SAK2019013367 
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Ved påsketider vår 2020 skal regjeringen legge frem handlingsplanen for 
fastlegeordningen. For å underbygge Legeforeningens innspill til handlingsplanen 
besluttet sentralstyret 19.9. å engasjere Menon Economics til å analysere de 
samfunnsøkonomiske konsekvensene av en fastlegeordning i krise. Sekretariatet 
redegjorde for status i utredningsløpet og behovet for å utvide utredningen til en fase 
to, der effekter av Legeforeningens forslag til tiltak belyses. 

   
Vedtak 
Det settes av kr 437 500 fra sentralstyrets disposisjonskonto til gjennomføring av en 
fase to i det eksterne utredningsløpet om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av 
en fastlegeordning i krise. 

 
Sak 139/19        Høring – Akademikernes utkast til policydokument: Helseområdet  - saken trukket 
1.03-SAK201900469 

 
 
Sak 140/19 Legeforeningens lederpris 2020 
2.02-SAK2019013456 

Legeforeningens lederpris deles ut på landsstyremøtet og har en solid posisjon og 
status. Sekretariatet redegjorde for statutter og praksis knyttet til utdeling av prisen. 
Forslag til nye medlemmer av innstillingskomiteen ble lagt frem. 
 
Vedtak 
Gjeldende statutter og praksis for Legeforeningens lederpris videreføres. Anne-Karin 
Rime, visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, Kristin Kornelia 
Utne, leder av Yngre legers forening og Nils Kristian Klev, leder av 
Allmennlegeforeningen, oppnevnes som  nye medlemmer av lederprisens 
innstillingskomite 

 
Sak 141/19 Medbestemmelsesbarometeret 2020 
2.03-SAK2019013373 

Medbestemmelsesbarometeret er et felles prosjekt mellom 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og seks fagforeninger. Målet med prosjektet er å følge 
utviklingen i arbeidstakers medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv.  
 
Vedtak 
Sekretariatet gis fullmakt til å undertegne en kontrakt vedrørende deltakelse i 
"Medbestemmelsesbarometeret" for 2019. Deltakelse i prosjektet for inneværende 
år beløper seg til ca. kr 235 000 inkludert mva, som dekkes av sentralstyrets 
disposisjonskonto. Christian Grimsgaard, styremedlem i Overlegeforeningen og 
konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og Kristin Kornelia Utne, sentralstyremedlem og 
leder i Yngre legers forening representerer Legeforeningen i prosjektet. 

 
Sak 142/19 Endringer i nemnd for overdragelse av fastlegepraksis 
2.04-SAK2019014047 

Sentralstyret oppnevnte den 19. juni 2018 nemdsleder og nemndsmedlemmer i 
nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis – FLO – for perioden 1. juli 2018 til 
30. juni 2020. Marte Kvittum Tangen ble etter forslag fra Allmennlegeforeningen 
oppnevnt som et av medlemmene av nemnden for overdragelse av fastlegepraksis. 
Kvittum Tangen har kontaktet sekretariatet og bedt om avløsning. 
Allmennlegeforeningen har foreslått Kristine Gaarder som nytt medlem av nasjonal 
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nemd for overdragelse av fastlegepraksis etter Kvittum Tangen. 
 
Vedtak 
Kristine Gaarder ble oppnevnt som medlem av nasjonal nemnd for overdragelse av 
fastlegepraksis frem til 30. juni 2020. 

 
Sak 143/19 Høring- Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter 
  som gjelder allmennlegetjenesten  
2.05 -SAK201900468 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om endringer i 
akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten. Saken 
hadde vært på høring blant relevante organisasjonsledd. Disse innspillene lå til grunn for 
sentralstyrets behandling av høringsuttalelsen. 
 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet.  Presidentens gis 
fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse før oversendelse Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
Sak 144/1 9 Oppnevning av kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens 
3.01-SAK2019014462  

Kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens består av fem medlemmer. 
Tre medlemmer oppgav å kunne stille en periode til, men to medlemmer skulle slutte. 
Sekretariatet hadde kontaktet Norsk kirurgisk forening og Norsk forening for klinisk 
farmakologi og bedt om forslag til representanter til kompetansegruppen.  

Vedtak 

Kompetansegruppens leder Iren Høyland Löhr, gjenoppnevnes. Medlemmene Per Espen 
Akselsen og Morten Lindbæk gjenoppnevnes. To nye medlemmer: Kari Festøy Desserud 
og Kari Kjelstadli oppnevnes. Oppnevningsperioden er til 31.12.2022. 

Sak 145/19 Oppfølging av landsstyrevedtak: Utstedelse av diplomer ved  
  spesialistgodkjenning 
3.31-SAK2019014504 

Landsstyret 2019 hadde fattet vedtak om at Legeforeningen skulle sende 
gratulasjonsdiplom til nye godkjente spesialister i Norge. I dialog med Helsedirektoratet 
hadde sekretariatet kommet frem til en løsning, ved at leger selv kunne skrive ut en 
bekreftelse som ser ut som et diplom direkte fra HPR-registeret med gjeldende status 
for godkjenning. 

  
Vedtak 
Sentralstyret gir sin tilslutning til Helsedirektoratets forslag. 

 
Sak 146/19   LIS 1 – videre arbeid  
3.32-SAK2019013917   

Som ledd i arbeidet med flere LIS1- stillinger drøftet sentralstyret videre prosess.   
 

    
Vedtak 

Sentralstyret gir sin tilslutning til videre arbeid med oppfølging av arbeidet for LIS1-
stillinger i tråd med diskusjonen i møtet. Det legges opp til bred inkludering, med 
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aktører både fra universitetene, helsetilsynet, spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Sekretariatet  rapporterer på status i februar 2020.  

Sak 147/19 Status Legeforeningens økonomi per september 2019 
4.01-SAK2019010867 

Legeforeningens regnskap per september 2019 ble presentert. 
 

Vedtak 
Regnskapet per september 2019 tas til etterretning.  

 
Sak 148/19 Endring av lånerenten i Lånefondet 
4.02-SAK2019013342 

Landsstyremøte 2019 vedtok å fjerne rentepåslaget over normrentesats for gunstige lån 
i arbeidsforhold på lån i Lånefondet. Utlånsrenten i Lånefondet har siden 1.3.2018 ligget 
1,25 % -poeng over normrentesatsen. Det er ønskelig også å legge forholdene bedre til 
rette for leger som allerede er etablert i private praksiser. Sekretariatet la frem forslag 
om at for eksisterende lån reduseres derfor rentepåslaget med 0,75 % -poeng og 
fastsettes etter dette til 0,50 % -poeng over normrentesatsen for gunstige lån i 
arbeidsforhold. For å lette oppfølgingen av misligholdte lån, innføres månedlige 
renteterminer på alle nye lån. 

 
Vedtak 
Rentepåslaget i Lånefondet på nye lån fjernes. Renten på nye lån fastsettes etter dette 
til det til enhver tid gjeldende nivået på "normrentesatsen for gunstige lån i 
arbeidsforhold". Rentepåslaget på eksisterende lån reduseres med 0,75 % -poeng og 
fastsettes etter dette til 0,50 % -poeng over normrentesatsen for gunstige lån i 
arbeidsforhold. Endringen gis virkning fra 1. januar 2020 for både eksisterende og nye 
lån.  

 
Sak 149/19   Landsstyremøte 2020 - Forretningsorden 
5.01-SAK2019013454 

Sekretariatet la fram forslag til forretningsorden for landsstyremøte 2020. Det var 
foreslått enkelte justeringer fra den forretningsorden som ble benyttet i 2019. 
 
 Vedtak 
Forretningsorden for landsstyremøte 2020 er lik som for 2019, kun med noen 
redaksjonelle endringer. 
 
 

 
Marit Hermansen 
 
 

  Anne Karin Rime    Geir Arne Sunde 
 
 
 
 Kristin Kornelia Utne  Clara Bratholm    Ole Johan Bakke 
 
  
Nils Kristian Klev   Marit Karlsen     Frøydis Olafsen 
 


