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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

19/87 

       Fullført og godkjent den 27.5.2019 

  

 

Referat 

 

fra 

 

sentralstyrets møte 14.5.2019 

 

Legenes hus, Oslo 

 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anne-Karin Rime, 

Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole Øren, Jon Helle, Anja Fog 

Heen, Kirsten Rokstad 

 

Kari Sollien, Akademikerne (observatør) 

 

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Kari 

Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet 

 

 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom,  

 Merete Dahl, Øydis Rinde Jarandsen, Nina Evjen, Kari Eikvar, Siri 

Næsheim, Anders Vollen, Hedda Maurud, Ragnar Nesvåg, Ingvild Bjørgo 

Berg, Sverre Lerum, Sandli, Marthe Sandli, Daniel Wærnes, Cecilie 

Engblad Bjørnstad, Marte Baumann, Pål Alm Kruse, Gry Bjørnstad, Bjørn 

Oscar Hoftvedt 

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 

     

    

  Politikk- og strateginotater: 

Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Nytt fra regjering og Storting 

Notat 3: Unge leger i nye private og digitale virksomheter – Orientering til 

sentralstyret  

Notat 4: Rutiner for faghøringer  

Notat 5: Sysselsettingsutvalget - Strategi og videre prosess  

Notat 6: Helsefellesskap  
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Notat 7: Samarbeid om akademisk lærestol i klinisk informatikk. 

Notat 8: Nytt fra forhandlinger  

Notat 9: Forprosjekt én innbygger, én journal 

Notat 10: Oppfølging av saker i Verdens legeforening 

Notat 11: Ombygging Legenes hus -status flytting, midlertidige lokaler og 

byggesak 

  

  Rapporteringer og kommentarer: 

   

• WHOs helseforsamling i mai. Rannei Hosar, Norsk 

medisinstudentforening er ungdomsrepresentant. 

• Nasjonalforeningen for folkehelsen – planlagt møte  

• Møte Sektorrådet, Hdir, med tema persontilpasset medisin 

• Kontaktmøte med Hdir, helsedirektøren, med bl. a informasjon om 

fagaksen i Legeforeningen. Leder av fagstyret deltok også. 

• Landsrådsmøte i Ylf. Nyvalgt leder i Ylf er Kristin Utne 

• Landsrådsmøte Ylf diskuterte bl. a Ylfs økonomi,  

gjennomstrømmingsstillinger ved OUS, tillitsvalgtstruktur ved sykehuset 

Innlandet 

• Arbeidsgruppemøte om lederlinje ved Universitetet i Bergen (Master i 

helseledelse integrert i medisinstudiet) 

• Studentsatsingen – møte med medisinstudenter i Odense 

• Første møte i spesialitetskomite for LIS1. Blant tema: Harmonisering av 

læringsmål for alle helseutdanningene (Rethos) 

• Dagsmøte med Hdir vedrørende læringsmål for LIS1. 

• Møte med rusreformutvalget, et utvalg som vurderer mulighet for 

behandling framfor straffereaksjoner. 

• Folkehelsemeldingen, Stortinget 

• Generalforsamling CPME, der bl. a strategidokument for folkehelse ble 

vedtatt. Neste møte er Helsinki i november.  

• Våruka i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin. 

500 leger var innom arrangementet. Blant tema var Utviklingsplan for 

fastlegeordningen, flaskehals LIS-stillinger, ulike ALIS-modeller.  

• Ny leder i Allmennlegeforeningen er Nils Kr. Klev. 

• Årets allmennlege – Trønderopprøret  

• Møte, Helselederskolen. 148 mottatte søknader. 

• Møte for de nordiske legeforeningene (Nordöl) 

• Landsrådsmøte Overlegeforeningen. Anne-Karin Rime er nyvalgt leder.  

• Europeisk overlegekonferanse i Oslo 

• Akademikerne – Høring om felles tjenestepensjon, Stortinget 

• Akademikerne - Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om 

varsling/varslervern 

• Akademikerne – ansettelsesutvalg for ny generalsekretær. 

Generalsekretær Geir Riise er med i utvalget.  

• Avtale med Norsk medisinsk selskap om malerier 

• Hurtigruteseminaret 2.-4. september i Alta 

• Oslo Pride 22. juni. Legeforeningen deltar sammen med Akademikerne.  

• Flytting til midlertidige lokaler i Kirkegaten 25 i juni/juli 
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  Orienteringssaker:  

Oppfølgingsmøte etter rapport e-konsultasjon 3.4.2019-referat  

Møte i IT-utvalget 5. februar 2019 – referat 

Kjøreplan landsstyremøte 2019 - Saksrekkefølge med tidsangivelser 

LIS123.no 

Notat om utbygging av Storesal på Soria Moria Hotell 

Årsrapport 2018 Utdanningsfond II 

Årsrapport 2018 Utdanningsfond III 

Allmøte Helseplattformen, Trondheim 6.5.2019 - referat 

 

 

 

II  Beslutningsmøte 

 

Sak 67/19 Landsstyremøtet 2019 - Prinsipp og arbeidsprogram  
1.01-15/665 

Sentralstyret nedsatte i november 2018 en arbeidsgruppe bestående av lederne 

for Of, Af, Ylf, og fagstyret med sekretariatstøtte, til å lage utkast til 

Prinsipprogram 2019-2023 og Arbeidsprogram 2019-2021(PAP). Arbeidsgruppen 

hadde hatt tre møter og innhentet innspill fra andre tillitsvalgte på utvalgte 

områder. Prinsipprogrammet er beholdt tilnærmet uendret, mens 

arbeidsprogrammet er revidert og gitt nye overskrifter. Det var 11 innspill i den 

interne høringsrunden blant foreningsleddene. Innspillene var primært rettet til 

revisjonen av arbeidsprogrammet. Arbeidsgruppen har vurdert innspillene hver 

for seg og samlet kommet til et nytt utkast som foreslås fremmet for landsstyret.  

  

Vedtak 

Arbeidsgruppens forslag til Prinsipprogram 2019-2023 og Arbeidsprogram 

2019-2021 justeres i tråd med sentralstyrets siste diskusjon. 

Programutkastene sendes til vedtak i landsstyremøtet.    

  

Sak 68/19 Landsstyremøtet 2019 – Helsepolitisk debatt om samhandling  
1.02 -19/795 

På Legeforeningens landsstyremøte 2019 skal det være en helsepolitisk debatt. 

Tema og vinkling for debatten, og særlig med tanke på oversendelsesbrevet som 

skulle inngå i landsstyremøtesakspapirene som grunnlag for debatten ble 

diskutert.  
  

Vedtak  

Brev om den helsepolitisk debatt justeres i tråd med sentralstyrets 

tilbakemeldinger og sendes delegatene til landsstyremøtet.  

 

Sak 69/19 Høring – Blankholm -utvalget "Det viktigste først" 
1.03 -HSAK201900421 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og Omsorgsdepartementet om 

NOU 2018: 16 "Det viktigste først" som omhandler prioritering i 

kommunehelsetjenesten. Dette høringsforslaget følger blant annet opp forslagene 

om forebyggende og helsefremmende arbeid i et prioriteringsperspektiv og fysisk, 

psykisk og sosial mestring som en del av nytte- og alvorlighetskriteriene.  

  

Vedtak  
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Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med sentralstyrets innspill og 

oversendes til Helse- og Omsorgsdepartementet.  

 

Sak 70/19 Landsstyremøtet 2019 – innledere på de ulike sakene 
1.04 -18/5029 

For å forberede landsstyremøtet i Kristiansand best mulig har sentralstyret i flere 

møter både drøftet, sendt på intern høring og besluttet innretning og vinkling på den 

helsepolitiske debatt og tema og antall aktuelle saker. I tillegg til disse sakene er det 

en rekke andre saker som skal opp på landsstyremøtet, og sekretariatet la frem forslag 

til innledere på de ulike sakene.   
  

Vedtak  

Sekretariatet jobber videre med forberedelser til landsstyremøtet i tråd 

med sentralstyrets tilbakemeldinger.  

  

Sak 71/19  Tildeling av Marie Spångberg-prisen 2019 
3.01-SAK2019001397 

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av Marie Spångberg-prisen 

2019.  

 

Vedtak  

Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen i henhold til innstilling fra 

den sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000,-. Prisvinneren inviteres 

til prisutdelingen på Legeforeningens landsstyremøte 4. juni 2019 

 

Sak 72/19 Høring - Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som 

står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 
3.02-HSAK201900428 

Helsedirektoratet hadde sendt på høring en konseptutredning for et helhetlig 

behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot 

barn. De interne høringsinstansene hadde innspill til konseptutredningen. 

Sekretariatet har utformet utkast til høringsuttalelse.  

  

Vedtak  

Utkast til høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.  
 

Sak 73/19 Orientering om utkast til rapport om samhandling og ulike organisatoriske 

modeller for bedret samhandling 

3.03 -SAK2018000696 

Som en del av Legeforeningens innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan 

har arbeidsgruppen for samhandling laget en oppsummering om samhandling og 

ulike modeller for integrerte helsetjenester. Rapporten skal fungere som 

faggrunnlag for Legeforeningens videre arbeid med samhandling. 

 

Vedtak  

Rapporten justeres i tråd med innspill gitt i sentralstyremøtet. Revidert 

rapporten legges fram på nytt i sentralstyrets møte 19.6. Presidenten gis 

fullmakt til å sende over relevante utdrag fra rapporten til departementet.  
 

Sak 74/19 Høring - Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet 
3.04-HSAK201900429 
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Høring om krav til bedre datakvalitet ved rapportering til rapportering til Nasjonalt 

pasientregister (NPR) hadde vært sendt ut i organisasjonen.  Innkomne høringssvar 

var innarbeidet i forslag til høringsuttalelse fra Legeforeningen.  
 

Vedtak  

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.  
 

Sak 75/19 Landsstyresak – inngang til arbeidsmarkedet for nyutdannede leger. Mangel 

på LIS1-stillinger 

3.31-SAK2018006375 

Sentralstyret hadde i møtet i april med bakgrunn i Helsedirektoratets rapport om 

"Vurdering av antall LIS 1 stillinger" i januar 2019 forberedt en sak til landsstyret 

2019 der mulige akseptable løsninger og tiltak med sikte på å løse LIS1 

problematikken ble diskutert.  Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2019, 

hadde sekretariatet utarbeidet et revidert utkast til brev til landsstyret med forslag 

til diskusjonspunkter.  

  

Vedtak  

Utkast til brev til landsstyret med diskusjonspunkter revideres i tråd med 

diskusjonen i møtet. Presidenten gis fullmakt til å godkjenne brevet.  

 

Sak 76/19 Forslag om lisensieringsordning for intervensjonsradiologer 
3.32-SAK2019010067 

Norsk forening for intervensjonsradiologi hadde søkt om en lisensieringsordning 

for intervensjonsradiologi med forankring i Den norske legeforening. Søknaden 

ble diskutert i fagstyret 21. mars 2019. Fagstyret vedtok å ikke anbefale 

opprettelse av en lisensieringsordning. Strukturert etterutdanning innen 

spesialiteten radiologi eller etablering av et kompetanseområde basert på 

spesialiteter som benytter intervensjonsteknikker (radiologi, karkirurgi, 

hjertesykdommer m. flere) ble vurdert å være alternative modeller for 

kompetanseutvikling innen fagfeltet.   

  

Vedtak  

Sentralstyret avslår forslaget fra Norsk forening for intervensjonsradiologi 

om opprettelse av lisensieringsordning for intervensjonsradiologi.  

  

Spesialkompetanse etter oppnådd spesialistgodkjenning kan struktureres 

og dokumenteres innenfor systemene for etterutdanning i den enkelte 

spesialitet, eller som kompetanseområder for spesialitetsovergripende 

fagområder.  

 

Sak 77/19 Landsstyresak – Rammebudsjett for Den norske legeforening 2020 
4.01 -SAK2019010866 

Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens 

budsjett for 2020 ble lagt frem. Budsjettforslaget er et rammebudsjett, der det 

forutsettes at sentralstyret gis fullmakt til omdisponeringer mellom postene og 

formålene i regnskapet. Fordeling av kontingentmidler bygger på landsstyres 

vedtak i 2011 da hovedkontingenten til medlemmene ble redusert, samtidig som 

tilskudd til kostnadskrevende drift til foreningsleddene opphørte. Årsmøtet i det 

enkelte foreningsledd kunne vedta en tilleggskontingent, begrenset oppad til 10 % 

av kontingentsatsen for å finansiere særlig kostnadskrevende eller ekstraordinære 

aktiviteter.   
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På grunn av presset økonomi i hovedforeningen, vedtok landsstyret i 2018 å 

omfordele veksten i samlede kontingentinntekter slik at majoriteten av den 

samlede inntektsveksten tilfalt hovedforeningen i 2019. Hovedforeningens 

driftsøkonomi er presset også i 2020, men det legges likevel opp til at 

foreningsleddene gis en gjennomsnittlig økning i kontintentinntektene på 3,1% 

mot 0,5 % i 2019.  

 

De små yrkesforeningen har hatt god inntektsutvikling i 2014, 2015, 2016 og 

2017 etter at landsstyret vedtok å øke grunntilskuddet. I og med at totalpotten ikke 

økte tilsvarende, ble per capita -andelen av tilskuddet redusert. 

 

Etablering av ny fagakse har medført økt behov for sekretariatstøtte inn mot den 

fagmedisinske delen av foreningen, samtidig som at både yrkesforeninger og flere 

lokalforeninger ønsker mer sekretariatstøtte. Dette påvirker rolle- og 

arbeidsfordeling samt pengestrøm innad i foreningen.  Det legges videre opp til at 

sentralstyret i 2019 vil igangsette et arbeid med modell for fordeling av totale 

kontingentinntekter. Modellen skal legges fram for landsstyret i 2020 som en del 

av budsjett for 2021.     

   

Vedtak   

Forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2020 legges 

fram for landsstyret med ett tillegg i form av nytt punkt 11 under avsnitt A 

i vedtaksforslaget. Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.   

 

Stemmeforklaring 

  

Visepresident Christer Mjåset og sentralstyremedlem Anja Fog Heen kan 

ikke stille seg bak sentralstyrets budsjettforslag for 2020. Bakgrunnen er 

et ønske om en revidering av budsjettmodellen slik at denne i større grad 

inneholder økonomiske insentiver for foreninger med høy aktivitet. Dagens 

modell slår spesielt uheldig ut for Yngre legers forening (Ylf).  

   

Ylf står i en særstilling i Legeforeningen fordi:  

- Det er svært høyt gjennomtrekk av tillitsvalgte da medlemmene kun er 

i foreningen så lenge man er i spesialisering. Slik sett utdanner Ylf 

tillitsvalgte for andre foreninger.  

- Ylfs tillitsvalgte har liten eller ingen erfaring med tillitsvalgtarbeid fra 

før, og det kreves derfor en høy kursaktivitet.  

- Ylfs medlemmer er i starten av karrieren med mange utfordringer 

knyttet til f. eks. midlertidige arbeidsforhold, 

graviditet/foreldrepermisjon, spesialisering mm, noe som krever mye 

ressurser mtp oppfølging fra sekretariatet og styret  

   

Siden 2012 har Ylfs tildelte inntekter fra Legeforeningens 

medlemskontingent så å si stått på stedet hvil. Dette er på tross av at Ylfs 

medlemstall har økt med ca. 40%, og prisstigningen i følge SSB har vært 

på i underkant av 20%. Legeforeningens kontingent har i perioden 2013 – 

2020 økt med 1935 kr/medlem, mens per capita tildelingen til Ylfs 
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medlemmer har gått fra 912 kr i 2012 til 676 kr i budsjettforslaget for 

2020 uten at man da hensyntar prisstigningen.  

   

Det fallende per-capita-tilskuddet sammen med behovet for høy aktivitet, 

har gitt Ylf merkbart mindre økonomisk handlingsrom de senere årene og 

gjort at man må kutte i en rekke poster.  

   

Mjåset og Fog Heen ønsker at det utarbeides et forslag til en alternativ 

kontingentfordelingsmodell hvor aktivitet i større grad hensyntas, slik at 

modellen kan drøftes på landsstyremøtet i 2020.  

  

Sak 78/19 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mars 2019  

4.02-SAK2019010867 

Legeforeningens regnskap per mars 2019 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per mars 2019 tas til etterretning. 

 

Sak 79/19 Søknad fra Norsk medisinstudentforening om økonomisk støtte til faghelg 

  Budapest 
4.04-SAK2018004582      

Norsk medisinstudentforening hadde henvendt seg til Legeforeningen med 

anmodning om økonomisk støtte til gjennomføring av faghelg i Budapest 4.-6. 

oktober 2019.   
 

Vedtak  

Som en del av studentsatsingen bevilges inntil kr 300 000 fra sentralstyrets 

disposisjonskonto under forutsetning av at det oversendes et budsjett som 

viser en oversikt over arrangementets inntekter og kostnader. Etter 

arrangementet utarbeides en evaluering som oversendes sentralstyret til 

orientering.   
  

 

 

Marit Hermansen 

 

 

 

Christer Mjåset   Jon Helle   Anne Karin Rime  

 

 

 

  Kirsten Rokstad   Anja Fog Heen   

 

  

 

 

Ole Johan Bakke    Eivind Valestrand    Tom Ole Øren 

 

 

 


