Den norske legeforening
Sekretariatet
SAK2019013555

Fullført og godkjent den 28.10.2019
Referat
fra
sentralstyrets møte 16.10.2019
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)
Ole Johan Bakke var inhabil i sak 132/2019

sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Kari Jussie
Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet
Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Hanne
Gillebo-Blom, Gorm Hoel, Helga Bysting, Bente Kristin Johansen, Anders Vollen,
Vemund Vikjord, Merete Dahl, Øydis Rinde Jarandsen, Bjørn Oscar Hoftvedt
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Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting
Notat 3: Forhandlingsbildet – oktober 2019
Notat 4: Sentralstyrets arbeidsmøte 2020
Notat 5: Status LIS1 og videre arbeid
Notat 6: Statsbudsjettet – budskap og viktige saker
Notat 7: Interimsstyret til nytt menneskerettighetsutvalg – første møte

Orienteringssaker:

Diverse høringsuttalelser – Fagstyret
"Å bygge broer" - orientering om veien videre
Referat fra IT-utvalgets møte 18. september 2019
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Rammeavtale mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet
Møtereferat - Helsedirektoratets sektorråd 6. september 2019
Prosjekt – Hjelp til leger med rusproblemer
Rapportering og kommentarer
- Nordisk ledermøte for presidenter og generalsekretærer med bl. a diskusjon om
Nye metoder, prioriteringsforskriften og finansiering av legemidler, juridisk bistand
mellom landene
- Møte med lederne i akademikerforeningene
- Arbeidsmøte i Ylf
- Ylf-møte i Trondheim
- Of og Ylf: allmøte på Haukeland.
- Møte i CPME.
- Fastlegenes oppgaveportefølje - svarfrist primo november
- Arbeidsmøte/styremøte Of, Bergen
- TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen
av verdens mest sårbare områder. Legeforeningen gir kr 50 000
- Møte med Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
- Rapport "Å bygge broer"
- Kronikk i Aftenposten – Legers forening for kvalitet og pasientsikkerhet
- Kvalitet på Legeforeningens medlemsregister
II

Beslutningsmøte

Sak 122/19

Sentralstyrets satsingsområder

1.01- SAK2019014065

På arbeidsseminaret i slutten av september drøftet sentralstyret mulige tema for
satsingsområder for neste to-års periode, og prioriterte deretter tre av temaene. På
bakgrunn av drøftingene la sekretariatet frem et justert forslag til satsingsområder for
2020-2021.
Vedtak
Sentralstyret planlegger tre satsingsområder for 2020 – 2021 knyttet til fastlegekrisen,
tillitsvalgtsatsing og arbeidsglede. Sekretariatet arbeider videre med innretning, spissing
og utdypende tekst i tråd med diskusjonen i møtet, og legger dette frem til endelig
vedtak i neste sentralstyremøte.
Sak 123/19

Landsstyremøte 2020 – Forlag til tema for helsepolitisk debatt og Aktuelle saker

1.02-SAK 2019013375

Landsstyremøtet avholdes 26.- 28. mai 2020 på Soria Moria. Det er blitt en sedvane at
sentralstyret beslutter vinkling på den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet samt
saker til Sak 9 Aktuelle saker i oktober og sender dette ut på høring i Legeforeningen.
Sentralstyret hadde en første drøfting i septembermøtet, og besluttet å invitere
helseministeren til den helsepolitiske debatten på landsstyre-møtet. Tidligere
evalueringer har vist at det er rom for 2-3 aktuelle saker på landsstyremøter uten valg.
Landsstyremøtet 2019 besluttet at Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter
skal drøftes på landsstyremøtet i 2020. Det innebærer at det er rom for 1-2 aktuelle
saker til.
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Vedtak
Sentralstyret foreslår følgende arbeidstittel på den helsepolitiske debatten (Sak 7) på
landsstyremøtet til neste år blir "Fastlegeordningen – nå eller aldri! ". Handlingsplanen
for fastlegeordningen kommer ved påsketider, og temaet er derfor høyaktuelt.
Sentralstyret foreslår videre to tema under Sak 9 Aktuelle saker; 9.1. Legeforeningens
arbeid med menneskerettigheter (i tråd med landsstyrevedtaket 2019) og 9.2.
Arbeidsmiljø og ytringsfrihet i sykehusene". Forslagene sendes ut på høring for innspill
og justering.
Sak 124/19

Ledersamlingen 2020 – Planlegging

1.03-SAK2019013375

Legeforeningens ledersamling avholdes 14. – 15. januar 2020 på hotell Bristol i Oslo.
Sentralstyret hadde en første drøfting av mulige tema og innretning på sentralstyrets
septembermøte, og besluttet å invitere helseminister Bent Høie til møtet. På bakgrunn
av diskusjonen la sekretariatet frem et forslag til et mer konkretisert program.
Vedtak
Sekretariatet går videre med planleggingen av ledersamlingen i tråd med debatten på
sentralstyremøtet. Fortløpende avklaringer

Sak 125/19

Høring - Utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet og
personvern i helse- og omsorgssektoren

2.01-HSAK201900462

Direktoratet for e-helse hadde sendt på høring utkast til versjon 6.0 av Norm for
informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. Forslaget hadde vært
på høring i organisasjonen. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse
med utgangspunktet i interne høringsuttalelser.

Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Direktoratet for e-helse.
Sak 126/19

Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven
m.m.)

2.02-HSAK201900460

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
helseregisterloven m.m. Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. Sekretariatet
hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med utgangspunktet i interne
høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de innspill som fremkom i møtet, og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 127/19

Oppnevning av Legeforeningens forhandlingsutvalg 2019 – 2021

2.03-SAK 2019013020

Sentralstyret behandlet oppnevning av Legeforeningens ulike forhandlingsutvalg for
perioden 1.9.2019-31.8.2021.

Vedtak
Følgende sammensetning av forhandlingsutvalgene for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021
ble vedtatt:
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Forhandlingsutvalg Spekter
Leder: President Marit Hermansen
Medlemmer
Anne-Karin Rime, Of
Ståle Clementsen, Of
Kristin Kornelia Utne, Ylf
Clara Bratholm, Ylf
Observatør
Nils Kristian Klev, AF
Mette Kalager, LVS
Øystein Ohr, Nmf

Varamedlemmer
Geir Arne Sunde, Of
Mathis Heibert, Of
Håvard Ravnestad, Ylf
Oda Sandli, Ylf
Marit Karlsen, AF
Håvard Ulsaker, Nmf

Forhandlingsutvalg for Virke
Leder: President Marit Hermansen
Medlemmer:
Anne-Karin Rime, Of
Gry Torsæter Dahl, Of
Håvard Ravnestad, Ylf
Foretakstillitsvalgt Virke (NN), Ylf

Varamedlemmer
Ståle Clementsen, Of
Geir Arne Sunde, Of
Kristin Kornelia Utne, Ylf
Clara Bratholm, Ylf

Observatør
Ida Bos Haugen, LVS
Forhandlingsutvalg for KS og Oslo kommune
Leder: President Marit Hermansen
Medlemmer
Nils Kristian Klev, AF
NN, LSA
Oda Sandli, Ylf
Kristin H. Hovland, Oslo legeforening

Varamedlemmer
Marit Karlsen, AF
NN, LSA
Kristin Kornelia Utne, Ylf
Nina Irene Wiggen, Oslo legeforening

Observatør
Øystein Ohr, Nmf

Håvard Ulsaker, Nmf

Forhandlingsutvalg for Stat
Leder: President Marit Hermansen
Medlemmer
Liv A. Augestad, LVS
NN, LSA
Jørgen Michelsen, Ylf
Anne-Karin Rime, Of

Varamedlemmer
Erik Dietrichs, LV
LSA: NN
Ingeborg Henriksen, Ylf
Geir Arne Sunde, Of

Observatør
Kjersti Oddvarsdatter Sæther, NAMF
Forhandlingsutvalg for næringsdrivende og normaltariff
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Leder: President Marit Hermansen
Nestleder: Nils Kristian Klev, AF
Medlemmer
Ivar Halvorsen, AF
Tor Magne Johnsen, AF
NN, PSL
NN, PSL
NN, LSA
Nina Irene Wiggen, Oslo legeforening

Varamedlemmer
Peter Christersson, AF
Dragan Zerajic, AF
NN, PSL
NN, PSL
NN, LSA
Sohail Aslam, Oslo legeforening

Presidenten gis fullmakt til å utnevne kandidater til de ubesatte utvalgsplassene, og til å
oppnevne nestledere i de utvalgene der det ikke fremkommer over.
Sak 128/19

Oppnevning av Legeforeningens representanter i Akademikerne Helse, Stat,
Privat og Næringsdrivende
2.04-SAK 201903823
Sentralstyret oppnevner representanter i Akademikerne Helse, Stat, Privat og
Næringsdrivende. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres
oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i
foreningen eller yrkesforeningen. For ansatte gjøres oppnevningen betinget av
nåværende oppgavefordeling i sekretariatet. Ved fremtidige skifter forutsettes det
fremmet sentralstyresak innen rimelig tid. Sentralstyret behandlet oppnevning av
Legeforeningens representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg (Helse, Stat og
Kommune) og samarbeidsutvalg (Privat og Næringsdrivende) grunnet lederskifter i
yrkesforeningene, endrede tillitsverv og justeringer i sekretariatets oppgavefordeling.
Vedtak
Som nye representanter for Legeforeningen i Akademikernes forhandlingsutvalg/
samarbeidsutvalg oppnevnes:
Akademikerne Helse
Of-leder Anne Karin Rime (medlem)
Ylf -leder Kristin Kornelia Utne (medlem)
Akademikerne Stat
Spesialrådgiver Nina Bergsted (medlem fra 1. januar 2020)
Spesialrådgiver Bente Kvamme (varamedlem fra 1. januar 2020)
Akademikerne Næringsdrivende
Elisabeth Stura, AF (medlem)
Sverre Sand, PSL (varamedlem)
Akademikerne Privat
Karoline Ramdal (varamedlem)
Presidenten gis fullmakt til å gjøre midlertidige oppnevninger i påvente av
sentralstyrebehandling, dersom situasjonen gjør det nødvendig.
Sak 129/19

Oppnevning av medlemmer til sentral kurskomité - tillitsvalgtkurs

2.05-SAK2019014001

5

Iht. sentralstyrevedtak av 29. april 2013 var det opprettet en kurskomité som skulle ha
et særlig ansvar for tillitsvalgtkursene. Den sentrale kurskomitéen beslutter blant annet
hvilke kurs som inngår i Legeforeningens sentrale kurskalender, vedtar læringsmål for
de ulike kurs som inngår i denne, fører tilsyn med at målbeskrivelser for tillitsvalgtkurs
holdes innenfor OU-ordningens formål og sentralstyrets prioriteringer og vurderer
fordeling av OU-midler innenfor de ulike sektorer basert på føringer fra sentralstyret.
Iht. vedtaket skulle kurskomitéen oppnevnes av sentralstyret etter forslag fra
avdelingene. Fra tidligere hadde lederen av OF, Ylf, AF og LSA sittet i sentral kurskomité.
Med tanke på behovet for tillitsvalgtopplæring utenfor sykehusene kunne det være
fordelaktig at lederne fra de øvrige yrkesforeningene ble invitert til å være tettere
involvert i planlegging og styring av tillitsvalgtopplæring, og at disse også skulle være
representert i sentral kurskomité. Sentralstyret vurderte at det var hensiktsmessig å
videreføre at det skulle være de respektive lederne som var oppnevnt, men samtidig
åpne for delegering av oppgaven innenfor yrkesforeningsstyret samt lokale tillitsvalgte
ved behov.

Vedtak

Den sentrale kurskomité har som oppgave å beslutte hvilke tillitsvalgtkurs som inngår i
Legeforeningens sentrale kurskalender, vedta læringsmål for de ulike kurs som inngår i
denne, føre tilsyn med at målbeskrivelser for tillitsvalgtkurs holdes innenfor OUordningens formål og sentralstyrets prioriteringer, samt vurdere fordeling av OU-midler
innenfor de ulike sektorer basert på føringer fra sentralstyret. Komiteen skal bestå av
lederne for Of, Ylf, AF, LSA, LVS, PSL og NAMF. Komitémedlemmet står fritt til å utpeke
sin stedfortreder fra det respektive yrkesforeningsstyret i styreperioden. Den sentrale
kurskomité velger selv møteleder.
Sak 130/19

Endring i tilsynsmyndighetenes arbeid med tilsynssaker

2.06-SAK2019013789

Statens helsetilsyn hadde i samarbeid med fylkesmannen igangsatt utviklingsprosjekter
for deres arbeid med tilsynssynssaker. I brev av 23. august 2019 til Helse- og
omsorgsdepartementet hadde de foreslått flere endringer i regelverket. Sentralstyret
fant det viktig å kommentere på disse i en tidlig fase av arbeidet. Sekretariatet hadde
laget forslag til brev, basert på blant annet tidligere høringsuttalelser fra
Legeforeningen.
Vedtak
Utkast til brev godkjennes med de tillegg som fremkom i møtet, og oversendes Helse –
og omsorgsdepartementet

Sak 131/19

Oppnevning av deltakere fra Legeforeningen til en referansegruppe for de 3.01regionale helseforetakenes prosjekt "Utfasing"

3.01 - SAK2019014044

Legeforeningen hadde fått en forespørsel om å oppnevne representanter til en
referansegruppe for de regionale helseforetakenes prosjekt "Utfasing". Det var et ønske
om at de som oppnevnes hadde mulighet til å gi helhetlige innspill og dekke alle
fagområder. Det var dessuten ønskelig at en av deltakerne representerer fastlegene.
Vedtak
Presidenten gis fullmakt til å oppnevne to representanter, herav en fra Nfa/AF, til
referansegruppe for prosjektet "Utfasing". Representantene samarbeider med
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prosjektledelsen for Gjør kloke valg-kampanjen. Sentralstyret holdes løpende orientert
om prosjektet.
Sak 132/19

Anke – søknad om støtte fra Utdanningsfond I til kursledersamling i regi
av RegUt Nord

Sak 3.31 - SAK2019013219

Det forelå anke på avslag om økonomisk støtte fra Utdanningsfond I (fond I) til
kurslederseminar for kursledere i spesialiteten anestesiologi fra Regionalt
utdanningssenter Nord for leger i spesialisering (RegUt Nord). Sentralstyret drøftet
søknaden og vektla i sin vurdering at utgiftene det søkes dekning for er knyttet til
oppgaver innenfor RegUts ordinære virksomhet i spesialistutdanningen.

Vedtak
Anken om økonomisk støtte fra RegUt Nord tas ikke til følge. Utkast til brev godkjennes
og oversendes RegUt Nord.
Sak 133/19

Statusrapport Legeforeningens økonomi per august 2019

4.01 -SAK 2019010867

Legeforeningens regnskap per august 2019 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per august 2019 tas til etterretning.

Sak 134/19

Oppfølging av vedtaksprotokoll landsstyremøte 2019

5.01-SAK2019013464

Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 2019.
Vedtak
Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2019 tas til etterretning.

Sak 135/19
Landsstyremøte 2020 – valg av dirigenter
5.02-SAK2019013460
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
Sekretariatet la frem forslag til valg av dirigenter på landsstyremøte 2020.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian
Fosså velges som dirigenter på landsstyremøte 2020 forutsatt at de takker ja.
Sak 136/19

Endring av medlemmer i styret for Kvalitetsforbedringsfond III

5.03-SAK2019013879

Styringsgruppen for Kvalitetsforbedringsfond III (og styringsgruppen for Noklus) er
sammensatt med tre fra Legeforeningen, to representanter fra staten v/ Helse og
omsorgsdepartementet, og ett medlem fra Norsk selskap for biokjemi. KS er invitert til å
delta i styringsgruppens møter som observatør. Styringsgruppen oppnevnes for fire år
om gangen. Lederen har tradisjonelt vært generalsekretæren. Foreningen har i tillegg
vært representert ved presidenten og en laboratoriemedisiner eller en allmennlege.

Vedtak
Fra Legeforeningen oppnevnes Geir Riise (leder), Marit Hermansen og Peter
Christersson som medlemmer i styringsgruppen for Den norske legeforenings fond for
kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus for perioden 1.1.202031.12.2023. Riise og Hermansen oppnevnes for den perioden de innehar sine
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nåværende roller i Legeforeningen. Peter Christersson trer inn i styret som erstatter for
Christina Fredheim fra oktober 2019.

Marit Hermansen
Anne Karin Rime

Kristin Kornelia Utne

Nils Kristian Klev
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Geir Arne Sunde

Clara Bratholm

Marit Karlsen

Ole Johan Bakke

Frøydis Olafsen

