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Schrøder Hansen, Frode Solberg, Øyvind Anmarkrud, Anders Vollen

Referent: Anne Torill Nordli

I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:

Notat 1:
Notat 2:
Notat 3:

Notat 4:
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Månedens mediebilde
Viktige saker i regjering og Storting (Oppsummering av kommuneog fylkestingvalget)
Forprosjekt Akson for helhetlig samhandling og felles kommunal
journal i kommunehelsetjenesten, og innføring av
Helseplattformen i Midt-Norge
Evaluering og finansiering av fastlegeordningen – status og videre
prosess

Orienteringssaker:
Høring – Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved
hjerneslag (behandlet av Fagstyret)
Kurs- og konferansesenter i Legenes hus
Sentralstyrets møteplan 2020
Status pilotprosjekt Legejobber

II

Beslutningsmøte

Sak 110/19

Ledersamling og landsstyremøte 2020 – Planlegging

1.01-SAK2019013375

Legeforeningens ledersamling avholdes 14. – 15. januar 2020 på hotell Bristol i
Oslo. Valg av tema og vinkling på debattene bør sees i sammenheng med
mulighetsrommet etter kommunevalget, sentralstyrets valgte satsingsområder
og temaene på landsstyremøtet. Landsstyremøtet avholdes 26.- 28. mai 2020 på
Soria Moria. Forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt (sak 7) og valg av
saker/tema til Sak 9 Aktuelle Saker til landsstyremøtet skal drøftes av
sentralstyret i oktober, og deretter sendes ut på høring til organisasjonsleddene
for også å få deres innspill. For å forberede både ledersamlingen og
landsstyremøtet best mulig hadde sentralstyret en første diskusjon om aktuelle
tema til lederseminaret og landsstyremøtet.
Vedtak
Sekretariatet går videre med planleggingen av ledersamlingen og
landsstyremøtet i tråd med diskusjonen. Helseministeren inviteres til begge
møtene. Øvrige forslag til tema på ledersamlingen besluttes i sentralstyrets
oktobermøte. Der diskuteres også vinkling på den helsepolitiske debatten og
aktuelle saker til landsstyremøtet (Sak 9 Aktuelle saker), før det sendes ut på
organisasjonsmessig høring.
Sak 111/19

Rapport om samfunnsøkonimiske konsekvenser av fastlegeordningen under
press

1.02-SAK2019013367

Våren 2020 legger regjeringen frem handlingsplanen for fastlegeordningen. Den
vil blant annet bygge på EY og Vista Analyses evalueringsrapport, som
konkluderte med at ordningen er underfinansiert. Legeforeningen ønsker å
belyse samfunnskostnadene ved en fastlegeordning under press gjennom
bestilling av en ekstern utredningsrapport. Denne vil tydeliggjøre de
samfunnsøkonomiske gevinstene av en forpliktende satsing på ordningen.
Vedtak
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Sekretariatet går i dialog med aktuelle analysemiljøer, med sikte på
avtaleinngåelse innen utgangen av september d.å. og ferdigstillelse innen
1.1.2020. Det settes av inntil 500 000 kr fra sentralstyrets disposisjonskonto til
utarbeidelsen av rapport, i tråd med sekretariatets redegjørelse og diskusjonen i
møtet.
Sak 112/19

Høring – Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden
master i avansert klinisk allmennsykepleie

2.01.HSAK201900459

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde sendt ut forslag til forskrift om
spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk
allmennsykepleie på høring. Forslaget hadde vært på intern høring. Sekretariatet
hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet
og sendes Helse- og omsorgsdepartementet. Presidenten gis fullmakt til å
godkjenne endelig høringsuttalelse.
Sak 113/19

Høring – NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland

2.02-HSAK201900446

I samråd med Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet
hadde Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring NOU 2019: 10 Åpenhet
i grenseland (Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten,
barnevernet, skolen og barnehagen). Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til
høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt politikk på området.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes med enkelte endringer og oversendes Helseog omsorgsdepartementet.
Sak 114/19

Høring – Endringer i helsepersonelloven § 29 c -Enklere tilgang til
helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

2.03-HSAK201900454

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om å fjerne
kravet til at helsepersonell må anmode om å få opplysninger om en pasient
vedkommende tidligere har ytt helsehjelp til i helsepersonelloven § 29 c.
Høringsnotatet hadde vært på høring i Legeforeningens organisasjon. Innkomne
høringssvar lå til grunn for sentralstyrets behandling.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet
Sak 115/19 CPME – Den europeiske legeforening – Legeforeningens representasjon
3.01 -SAK2019012940
CPME tar opp en rekke spørsmål av betydning for legers yrkesutøvelse og
arbeidsvilkår og representerer de europeiske legeforeningers overfor blant
annet EU. Mange spørsmål som er sentrale for Legeforeningen, besluttes i dag i
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EU og ikke nasjonalt. Den eneste muligheten for Legeforeningen til å påvirke
beslutninger innenfor EU som gjelder legers yrkesutøvelse og arbeidsvilkår, går
derfor gjennom CPME. Clara Bratholm hadde sagt seg villig til å være
sentralstyrets representant i CPME. Ole Johan Bakke er vise-president og
medlem av board og ble foreslått som leder av den norske delegasjonen. Disse
representerer hovedforeningen i CPME. For å kunne holde seg orientert om hva
som skjer i Europa innenfor helsepolitikk og knytte kontakter med
representanter for europeiske legeforeninger har lederne av AF, Ylf og Of
anledning til å være med i Legeforeningens delegasjon til CPME-møtene.
Foreningene dekker selv sine egne kostnader i forbindelse med møtene.
Vedtak
Clara Bratholm og Ole Johan Bakke representerer Legeforeningen i CPME i denne
sentralstyreperioden (2019-21). Ole Johan Bakke leder den norske delegasjonen.
Sak 116/19

Å brygge broer - Samhandling for pasienter med langvarig behov for
koordinering av tjenester

3.02-SAK2018000696

Legeforeningen hadde utarbeidet et forslag til en faglig basert rapport om
organisering og samhandling av tjenester til pasienter med komplekse
helsetjenestebehov. Rapporten hadde vært på bred intern høring og var justert i
henhold til innkomne forslag.
Vedtak
Utkast til rapport godkjennes, med de inkluderte innspill fra den interne
høringsrunden og med innspill etter diskusjon i sentralstyret. Rapporten
publiseres og gjøres tilgjengelig for medlemmer og andre interessenter.
Sak 117/19 Høring – Forslag til veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest
3.03 -HSAK 201900455
Helsedirektoratet hadde sendt utkast til ny veileder om helsetjenester til arrestanter i
politiarrest på høring. Utkastet til veileder er utarbeidet i samarbeid mellom
Helsedirektoratet og Politidirektoratet.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes, og oversendes Helsedirektoratet.

Sak 118/19

Høring – Forskningsrådets policy for åpen forskning

3.04-HSAK 201900463

Forskningsrådet hadde laget et forslag til policy om åpen forskning for å avklare
hvilke mål de skulle jobbe innenfor, samt å avklare sin rolle i å stimulere til mer
åpen forskning. Det hadde tidligere vært en innspillsrunde til arbeidet hvor
Legeforeningen ikke hadde gitt noen innspill. Foreningsleddene var generelt
positive til forslaget, men hadde noen kommentarer vedrørende tilgjengelighet
og gjenbruk av data.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes, og oversendes Forskningsrådet.
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Sak 119/19

Høring - Forslag til nasjonal veileder for legevakt og nasjonale
kvalitetsindikatorer for legevakt

3.05-HSAK201900451

Helsedirektoratet hadde sendt utkast til veileder for legevakt på høring. I tillegg
omfattet høringen utkast til nasjonale kvalitetsindikatorer på legevaktområdet.
Kvalitetsindikatorene skal gi pasientene informasjon om kvalitet i
legevakttjenesten og være til bruk for legevaktene i forbedringsarbeid.
Anbefalingene i veilederen skal sikre god kvalitet i legevakttjenesten og
legevaktsentralene, hindre uønsket variasjon, sikre riktige prioriteringer i
legevakttjenesten, bidra til å løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige
pasientforløp. Utkast til høringsuttalelse fra Legeforeningen var basert på
høringer fra relevante organisasjonsledd. Som helhet ble veilederen godt
mottatt, men det kom fram en rekke merknader og endringsforslag.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet
og sendes Helsedirektoratet.
Sak 120/19 Anke – søknad om støtte til kursledersamling
3.31 -SAK2019013074
Utgår.
Sak 121/19 Forslag til endring av lånerenten i Lånefondet
4.01 -SAK2019013342
Saken trukket.

Marit Hermansen

Anne Karin Rime

Kristin Kornelia Utne

Nils Kristian Klev
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