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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
SAK2019000093 
       Fullført og godkjent den 31.8.2019 
  

 
Referat 

 
fra 

 
sentralstyrets møte 27.8.2019 

 
Legenes hus, Oslo 

 
 
 
Til stede fra 
 
sentralstyret: Marit Hermansen, Ole Johan Bakke, Anne-Karin Rime, Kirsten Rokstad, Tom Ole 

Øren, Jon Helle, Anja Fog Heen, Eivind Valestrand 
 
Kari Sollien, Akademikerne (observatør) 

 
Forfall: Christer Mjåset  
 
 

    
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, Knut 

Braaten, Jan-Emil Kristoffersen, Eirik Nikolai Arnesen, Anne Ringnes, Bente 
Kristin Johansen, Ingvild Bjørgo Berg, Stine Tønsaker, Gorm Hoel, Sophia 
Bertelsen Eusebio , Sverre Vigeland Lerum, Anders Vollen 

 
  

Referent: Anne Torill Nordli  
 
Kjartan Olafsson, leder av IT-utvalget og Athar Tajik, leder av Legenes forening  
for innovasjon og teknologi møtte i forbindelse med sak 2.04 
Fagstyret v/ Cecilie Risøe (leder), Asbjørg  Stray Pedersen, Gry Dahle og Ingvild 
Bauge møtte sentralstyret i forbindelse med notat 6 
 
 

I  Politikk og strategimøte 
 

 
  Politikk- og strateginotater: 

Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2: Nytt fra regjering og Storting 
Notat 3: Nytt fra forhandlinger  
Notat 4: Sammenstilling av budsjett og regnskap for kull I for Helselederskolen, og  
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  veien videre for kull II 
Notat 5: Første evaluering av Arendalsuka 2019 
Notat 6: Første evaluering av Fagstyrets involvering i arbeid med høringer 
Notat 7: Legeforeningens samarbeidsavtale med Norwegian 
 

 
  Rapporteringer og kommentarer: 

- Møte med Forbrukerrådet 
- Debattmøte OUS i regi av Oslo legeforening 
- Finansiering av fastlegeordningen (FLOFIN) 
- Evaluering av fastlegeordningen 
- Akademikerne; møte i sysselsettingsutvalget, tema sykmelding 
- Innflytting til midlertidige lokaler i Kirkegata 25 har vært vellykket 
- Ombygging av Legenes hus 
- Studentinnmelding og betaling via VIPS er implementert 
- Studentsatsingen og vervekampanje 

 
   
 

Orienteringssaker:   
  LIS-portalen – avviksmelding 
  Rapport fra Danske Bank per juni måned 

 
 

  
II  Beslutningsmøte 
 
 
Sak 101/19 Forespørsel om støtte til 9th European Alcohol Policy Conference  
1.01-SAK2019012821 

Legeforeningen har blitt forespurt om å bidra til den 9. europeiske konferansen for 
alkoholpolitikk, som går av stabelen 18.-19. november 2020 i Oslo. Konferansen finner 
sted annethvert år og samler beslutningstakere, forskere og eksperter på helsefeltet. 
Den arrangeres i fellesskap av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan og Eurocare 
(European Alcohol Policy Alliance), og er deres viktigste arrangement på alkoholfeltet. 
Tittelen for konferansen er "futureproofing alcohol policy". Det favner både spørsmålet 
om bærekraftig og kostnadseffektiv alkoholpolitikk, og mulighetene og utfordringene 
som ligger i den digitale tidsalderen. Blant annet legges det opp til en sesjon om apper 
som verktøy i tidlig innsats, et felt hvor Norge allerede har høstet erfaringer på 
folkehelsefeltet. 

Vedtak 
Legeforeningen støtter opp om konferansen. Form og omfang på våre bidrag vil 
defineres nærmere etter samtaler med arrangøren og en helthetsvurdering av 
hensiktsmessig ressursinnsats, og godkjennes ved president. 

 
Sak 102/19 Høring – endringer i bioteknologiloven  
2.01-HSAK201900444  

Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 
bioteknologiloven. Det ble foreslått endringer i reglene om assistert befruktning, 
forenklinger av reguleringene av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten og 



3 
 

genterapi, en tydeliggjøring av forbudet mot å teste andre ved genetiske selvtester og 
en presisering av bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker genetiske 
undersøkelser. Saken hadde vært på organisasjonsmessig høring i foreningen. Innkomne 
høringssvar lå til grunn for sentralstyrets behandling.  

   Vedtak 

Utkast  til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og oversendes 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 

Sak 103/19  Høring - endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved 
pasientskadesaker 

2.02-HSAK201900443    
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til ny forskrift om 
menerstatning ved pasientskader. Saken hadde vært på høring i Legeforeningens 
organisasjon. Innkomne høringssvar lå til grunn for sentralstyrets behandling.  

 
Vedtak 
Vedlagte høringssvar oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 104/19 Oppnevning av nytt medlem til nasjonal nemnd for overdragelse av 
 fastlegepraksis til 30. juni 2020 
2.03-SAK2019001644 

Sentralstyret oppnevnte den 19. juni 2018 nemndledere og nemndsmedlemmer i 
nasjonal nemnd for overdragelse av fastlegepraksis – FLO – for perioden 1. juli 2018 – 
30. juni 2020. Per-Cato Stenhammer ble etter forslag fra Yngre legers forening oppnevnt 
som et av medlemmene av nasjonal nemd for overdragelse av fastlegepraksis. 
Stenhammer hadde tatt kontakt med sekretariat og bedt om avløsning. Yngre legers 
forening hadde foreslått at Karianne Haga oppnevnes som medlem av nasjonal nemnd 
for overdragelse av fastlegepraksis etter Stenhammer. 

 
Vedtak 
Karianne Haga oppnevnes som medlem av nasjonal nemnd for overdragelse av 
fastlegepraksis frem til 30. juni 2020. 
 

Sak 105/19  Søknad om opptak som spesialforening – Legenes forening for  
  helseteknologi og innovasjon 
2.04-SAK2018004137 

Legenes forening for helseteknologi og innovasjon søkte 1. oktober 2018 om 
godkjenning som spesialforening. Saken hadde tidligere vært på høring i avdelingene og 
til vurdering på sentralstyrets møte 13. mars 2019. Sentralstyret så at saken reiste 
prinsipielle spørsmål knyttet til spesialforeningenes rolle på sentrale politikkområder for 
Legeforeningen, og ønsket at de prinsipielle forhold som fremkom i sentralstyrets 
diskusjon skulle drøftes med initiativtakerne. . Sekretariatet hadde hatt videre dialog 
med oppretterne om de forhold som fremkom i sentralstyrets behandling. Det hadde i 
forlengelsen av dette blitt vedtatt endrede vedtekter på ekstraordinær 
generalforsamling i foreningen 31. mai 2019. På sentralstyrets møte 19.juni 2019 ble 
saken vedtatt utsatt til augustmøtet, kombinert med invitasjon av initiativtaker til 
møtet. 
Etter dialog med initiativtaker i møtet, drøftet sentralstyret de prinsipielle 
konsekvensene av å godkjenne foreningen som en spesialforening i Legeforeningen, 
særlig med tanke på at denne foreningens interesseområde er et viktig politikkområde 
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for Legeforeningen sentralt. Sentralstyret la i sin vurdering vekt på viktigheten av å 
ivareta demokratisk kontroll med politikkutvikling og budskapsformidling på sentrale 
politikkområder i organisasjonen. Sentralstyret ønsket at man fortsatte dialog med 
initiativtagerne for å finne alternative måter å skape rom for engasjementet innenfor 
Legeforeningens organisasjon, eksempelvis nettverksløsninger.  

   Vedtak 

Legenes forening for helseteknologi og innovasjon godkjennes ikke som 
spesialforening under Den norske legeforening i denne omgang.  
 
Sentralstyret ønsker  en gjennomgang  av kriterier for spesialforeninger.   
 
Vedtaket ble fattet mot tre stemmer. Anja Fog Heen, Anne-Karin Rime og Tom 
Ole Øren stemte for opprettelse av foreningen.  
 

 
Sak 106/19 Legeforeningens satsing på e-helse 2020-22  
3.01 -SAK2019010893 

Sekretariatet presenterte resultater for Legeforeningens satsing på e-helse 2016-2020 
og foreslo aktuelle tiltak i perioden frem til 2022. 

   Vedtak 

Sentralstyret vedtok det fremlagte forslag til satsing på e-helse som 
retningsgivende for perioden 2019-22 og ba om jevnlige oppdateringer om 
fremdrift.  

 
Sak 107/19  Interimsstyre for nytt menneskerettighetsutvalg 
3.02-SAK2018007322  

Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret å opprette et interimsstyre for 
menneskerettigheter for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020. Utvalget 
skulle ha seks medlemmer. I e-post av 24.6. 2019 ble yrkesforeningene, de 
fagmedisinske foreningene og Medisinstudentforeningen invitert til å foreslå 
medlemmer til utvalget. I august ble det purret med ny frist 19.8. 

   Vedtak 
Dragan Zerjaic, Allmennlegeforeningen, Marit Halonen Christiansen, Norsk 
overlegeforening, Inger Marie Fosse, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Bente 
Brannsether Ellingsen, Norsk barnelegeforening, Kristin Hovland, Oslo 
legeforening og Katarina Nordeng, Yngre legers forening oppnevnes til 
medlemmer av interimsutvalg for menneskerettigheter. Interimsutvalget 
utarbeider mandat, funksjon, valgregler og budsjett for et permanent utvalg 
som legges fram for sentralstyret i 2020. Utvalget konstituerer seg selv. 
 

Sak 108/19 Statusrapport Legeforeningens økonomi per juli 2019  
4.01 -SAK2019010867  

Legeforeningens regnskap per juli 2019 ble presentert. 
 

Vedtak 
Regnskapet per juli 2019 tas til etterretning.  
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Marit Hermansen 
 
 

   Jon Helle    Anne Karin Rime  
 
 
 
  Kirsten Rokstad     Anja Fog Heen   
 
  
 
 
Ole Johan Bakke    Eivind Valestrand    Tom Ole Øren 
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