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Helle, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Eivind Valestrand, Tom Ole
Øren
Kari Sollien, Akademikerne (observatør)

sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Bjarne
Riis Strøm, Erling Bakken,
Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Gorm Hoel, Anders
Vollen, Knut Braaten, Ingvild Bjørgo Berg, Bjørn Oscar Hoftvedt, Anita
Storborg Bøen, Siri Næsheim, Merete Dahl, Nina Evjen, Cecilie Bjørnstad
Engblad, Sophia Eusebio Berthelsen, Sara Underland Mjelva, Aadel
Heilemann

Referent: Anne Torill Nordli
Øystein Ohr, Norsk medsinstudentforening, møtte i forbindelse med Notat
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I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Ny IA-avtale – sentrale punkter
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Notat 4: Arbeidsoppgaver for fagstyret
Notat 5: Satsingsområde 4: Studentsatsing - januar
Notat 6: Oversikt endringer i spesialistforskriften – ASA spesialitetene
Notat 7: Politisk prosess – videre utbygging OUS
Rapporteringer og kommentarer:
- Bruk av bonuspoeng på flyreiser –nye regler fra 2019
- Avtale med Danske Bank er forlenget
- Medarbeiderundersøkelse i sekretariatet
- Ombygging av Legenes hus, befaring av mulige midlertidige lokaler i
byggeperioden
- Valgkomiteen møter sentralstyret 14.2

Orienteringssaker:
Ledersamlingen 15.-16.1. 2019 – program
Årshjul 2019 - viktige seminarer og konferanser
Møte i Helsedirektoratets sektorråd 30. november 2018 – utkast referat
Trakassering av tyrkiske leger
Høringssvar Akademikerne– Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor –
oppfølging av fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig
sektor
Brev til WMA
II

Beslutningsmøte

Sak 1/19

Landsstyresak 2019: Prinsipprogram 2019 – 2023 og Arbeidsprogram 2019 2021

1.01-15/665
Sentralstyret nedsatte i november 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.Arbeidsgruppen hadde hatt tre møter
og innhentet noen innspill fra andre tillitsvalgte på utvalgte områder.
Prinsipprogrammet er beholdt uendret, mens arbeidsprogrammet er revidert og
gitt nye overskrifter. Noen budskap er nye, mens andre fortsatt står seg etter
forrige to-årsperiode.
Vedtak:
Forslag til Prinsipprogram 2019-2023 og Arbeidsprogram 2019-2021
endres i tråd med diskusjonen i møtet, og sendes på høring i
organisasjonen.
Sak 2/19
Høring - etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud
2.01-18/5741
Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til etablering av
nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud og utvidelse av ombudsordningen til å
gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester (endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven). Som følge av budsjettforliket,
ble det enighet om å opprette et eget eldreombud i stedet for et nasjonalt eldre-,
pasient- og brukerombud. Det ble derfor sendt ut et tilleggsnotat til den
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opprinnelige høringen, hvor det var foreslått at et av dagens pasient- og
brukerombud skal ha den koordinerende rollen det nasjonale ombudet var tiltenkt.
Regjeringen vil i ny høring komme tilbake til spørsmålet om etablering av et
nasjonalt eldreombud, etter modell av barneombudet. Opprinnelig høringsnotat
hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og sekretariatet hadde utformet et
forslag til høringssvar basert på disse, med nødvendige tilpasninger i forhold til
tilleggsnotatet.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 3/19

Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger,
spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

2.03-18/6823

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og
fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos lege. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på
interne høringssvar og vedtatt politikk på området.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 5/19
2.04-19/11

Arbeidsgruppe – bruk av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen

Sentralstyret hadde tidligere diskutert bruken av forhandlingsfullmakter i
Legeforeningen, og så behov for en arbeidsgruppe som kan foreta en
gjennomgang av regelverk og praksis, samt anbefaling om fremtidig bruk av
forhandlingsfullmakter.
Vedtak
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe om bruken av
forhandlingsfullmakt, hvor yrkesforeningene og Nmf tilbys deltakelse, i
tillegg til sekretariatsbistand. Arbeidsgruppen skal foreta en gjennomgang
av Legeforeningens regelverk og praksis for bruk av forhandlingsfullmakt,
samt komme med anbefaling for fremtidig håndtering av fullmakter ved
Legeforeningens ulike forhandlingsløp innen 31. desember 2019.
Sak 5/19
Høring – Innspill til Åpenhetsutvalget
2.05-18/6319
Helse- og omsorgsdepartementet m.fl. hadde nedsatt et utvalg, Åpenhetsutvalget,
som skal komme med anbefalinger for hvordan blant annet helsesektoren skal
håndtere film-, lydopptak og fotografering under utøvelsen av helsetjenesten eller
innenfor helsetjenesteyters eiendom. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til
innspill til Åpenhetsutvalget basert på interne høringsinnspill og vedtatt politikk
på området.
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Vedtak
Utkast til høringsinnspill godkjennes med en endring og oversendes
Helse- og omsorgsdepartementet v/Åpenhetsutvalget.
Sak 6/19
Landsstyresak - oppfølging av landsstyrets vedtak om internasjonalt arbeid
3.01-18/7322
Saken trukket.
Sak 7/19
3.02-19/61

Økonomisk dekning av studietur til Sundhedsplatformen

Sentralstyret ønsket å besøke Sundhedsplatformen i Danmark for å lære mer om
deres erfaringer med IT-systemet som er innført i sykehus i to helseregioner der.
Vedtak
Det bevilges inntil kr 20 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto til
sentralstyrets studietur til Sundhedsplatformen i Danmark.
Sak 8/19
3.03

Gjør kloke valg - Ny leder samt utvidelse av styringsgruppen
Det var kommet to saker knyttet til styringsgruppen for Gjør kloke valg. Den ene
saken var initiert av styringsgruppen og gjaldt utvidelse av styringsgruppen.
Saken hadde blitt behandlet av fagstyret, som kom med en anbefaling. Den andre
saken gjaldt skifte av leder i styringsgruppen for Gjør kloke valg etter at
nåværende leder hadde meldt at han ønsket å fratre vervet. Stefan Hjørleifsson er
forespurt og har sagt seg villig til å stille.
Vedtak
Stefan Hjørleifsson oppnevnes til leder av styringsgruppen.
Ishita Barua oppnevnes til medlem av styringsgruppen.

Sak 10/19
Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2018
4.01-18/1525
Legeforeningens regnskap per november 2018 ble presentert.

Vedtak
Regnskapet per november 2018 tas til etterretning.
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