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Simon Gottenborg, EBHR, deltok i forbindelse med presentasjon av
notat 12. Ansattrepresentanter i Arbeidsmiljøutvalget i sekretariatet var
også tilstede.
Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, orienterte
om status OUS
Valgkomiteen møtte sentralstyrets medlemmer.
Fagstyret møtte sentralstyret.

I

Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Personvern og informasjonshåndtering i helsetjenesten
Notat 4: Erfaringer med Sundhedsplatformen/EPIC innføring i Region
Hovedstaden og Sjælland, Danmark, og konsekvenser for Legeforeningens dialog
med Helseplattformen i Midt-Norge
Notat 5: Rapporten "E-konsultasjoner hos fastleger og legevakt"
Notat 6: Det videre arbeidet med "En innbygger – en journal" – KS og
Legeforeningens felles plattform for realisering av visjonen
Notat 7: 200 nye LIS 1 stillinger
Notat 8: Arendalsuka 2019 – forberedelser
Notat 9: Evaluering av lederseminaret
Notat 10: Aktuelle helsereformer i Danmark
Notat 11: Legeforeningens videre arbeid med samhandling
Notat 12: Sekretariatets medarbeiderundersøkelse 2018
Rapporteringer og kommentarer:
- Enighet om ny særavtale med Virke
- Forbereder mellomoppgjør i alle sektorer
- Fastlegeordningen – oppgavevekst og fastlegens nye hverdag
- Kontingentkjøring i mars som følge av implementering av nytt
økonomisystem
- Ombygging Legenes hus, tentativ utflytting i slutten av juni
- Møte mellom legeforeningene i Norden
- Møte med grundere i Eyr
- Akademikernes topplederseminar
- Tariffkurs, Overlegeforeningen
- Møte med HOD vedrørende praksisoverdragelse
- Møte i K10, de ti største kommunene i Norge
- Konferanse i regi av Hdir om ASA-spesialitetene
- Styremøte i CPME
- Helsepersonelldagen, Hdir: "Å være lege før LIS1"
Orienteringssaker:
Satsingsområde 4 Studentsatsing – status januar/februar
Informasjon om Gjør kloke valg-kampanjen – status og fremdrift

II

Beslutningsmøte

Sak 11/19
1.01-19/795

Landsstyremøtet 2019 – tema helsepolitisk debatt og Sak 9 aktuelle saker
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Sentralstyret hadde sendt på høring forslag til tema for den helsepolitiske debatten
og aktuelle saker til landsstyremøtet 2019. Temaene som var foreslått til den
helsepolitiske debatten var samhandling og temaene for aktuelle saker var rus og
psykiatri og LIS 1 arbeidsmarkedet for nyutdannede leger. Ti foreningsledd hadde
svart på høringen. Tilbakemeldingene viste en overordnet tilslutning til temaene,
men at det både er behov for ytterligere spissing og konkretisering. Foreningene
ba også om at det settes av god tid til spørsmål og svar underveis.
Vedtak
Temaet for den helsepolitiske debatten blir samhandling. Formålet er å
komme bak definisjonen av "5 prosent-gruppen" og i hvilken grad en
statistisk definisjon av en pasientgruppe egner seg som premiss for å
diskutere forbedring og effektivisering av helsetjenesten. Debatten skal
belyse tilbudet til sårbare pasientgrupper og det faglige grunnlaget for
hvilke endringer som må til, både sett fra sykehusenes og kommunene.
Temaene for aktuelle saker blir LIS 1 – arbeidsmarkedet for nyutdannede
leger. Innretningen på den helsepolitiske debatten og de aktuelle sakene
gjennomføres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.
Sak 12/19
Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan – tema og vinklinger
1.02-18/3364
Sekretariatet gjorde rede for hovedtrekkene i de politiske budskapene og
prosessen rundt innspillrapporten til ny Nasjonal helse- og sykehusplan, særlig
med tanke på ferdigstillelse og overrekkelse til departementet. Helse- og
omsorgsdepartementet skal legge frem planen høsten 2019.
Vedtak
Sekretariatet bearbeider utkastet til innspillrapport i tråd med sentralstyrets
kommentarer. Endelig versjon godkjennes av president.
Sak 13/19

Høring - Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring
av pasient- og journalopplysninger

2.01-18/7019
Riksantikvaren hadde sendt på høring forslag til nye bevarings- og
kassasjonsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og
fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester i § 7-29 i riksarkivarens forskrift.
Forslaget hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og sekretariatet hadde
utformet et forslag til høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Arkivverket.
Sak 14/19
Praksiskonsulentordningen – spørsmål om evaluering av ordningen
2.03-18/3439
Nasjonalt arbeidsutvalg for praksiskonsulentordningen (PKO) hadde utarbeidet et
grunnlagsdokument kalt "Status og visjoner for praksiskonsulentordningen 2018".
Nasjonalt arbeidsutvalg anbefalte blant annet en evaluering av PKO. Sekretariatet
hadde sendt grunnlagsdokumentet på intern høring til alle organisasjonsledd.
Blant høringsinstansene var det klar støtte til styrking av PKO.
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Vedtak
Praksiskonsulentordningen er viktig for samhandling og oppgavefordeling
i helsetjenesten. Ordningen bør snarest mulig breddes til alle helseforetak.
Det bør parallelt iverksettes en ekstern evaluering som kan gi grunnlag for
videreutvikling av ordningen.
Sak 15/19
2.04-19/516

Legeforeningens lederpris 2019
Sekretariatet la fram forslag til sammensetting av innstillingskomité for
lederprisen 2019, som skal deles ut på landsstyremøtet i Kristiansand.
Vedtak
Det nedsettes en innstillingskomité bestående av lederne for
Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening.
Det bes om innspill til kandidater blant Legeforeningens medlemmer
innen utgangen av mars 2019. Det legges opp til vedtak i sentralstyret i
april 2019.

Sak 16/19
2.06-19/315

Nye representanter i Akademikerne næringsdrivende
Fast representant og vararepresentant til utvalget Akademikerne næringsdrivende
skulle oppnevnes. Allmennlegeforeningen og Praktiserende spesialister
landsforening hadde foreslått henholdsvis fast representant og vara.
Vedtak
Elisabeth Stura fra Allmennlegeforeningen oppnevnes som fast
representant og Sverre Sand fra Praktiserende spesialisters landsforening
oppnevnes som vara fra Legeforeningen i Akademikerne næringsdrivende.

Sak 17/19
Høring – forskrift om medisinske kvalitetsregistre
2.07-18/6576
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring utkast til forskrift om
medisinske kvalitetsregistre. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringssvar
basert på interne høringssvar og vedtatt politikk på området.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 18/19

Landsstyresak - Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for
Akademikernes leder Kari Sollien

2.09-17/827
Sekretariatet hadde foreslått å forlenge ordningen med Akademikernes leder Kari
Sollien som fast observatør i Legeforeningens sentralstyre. Kari Sollien har hatt
observatørplass med møte- og talerett i sentralstyrets møter i perioden 1.
september 2017 til 31. august 2019. Det hadde vist seg å være en fordel både for
henne som leder av Akademikerne og for Legeforeningen at hun kunne ha god
kontakt med sentralstyrets virksomhet. Vurderingen var at forlenging av en slik
ordning burde forelegges landsstyret.
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Vedtak
Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes
leder Kari Sollien sendes på organisasjonsmessig høring forut for
landsstyrebehandling våren 2019.
Sak 19/19

Landsstyresak – oppfølging av landsstyrets vedtak om internasjonalt arbeid
(sak 13 landsstyre 2018) - trukket

3.01 -18/7322
Sak 20/19

Videreføre samarbeidet med den malawiske legeforening (Society og Medical
Doctors of Malawi

3.02-18/2495
Samarbeidsprosjektet med Society of Medical Doctors som ble startet opp i 2015,
ble avsluttet høsten 2018. Evalueringen har vist at prosjektet har nådd målene om
å styrke sekretariatet i SMD, øke rekruttering av medlemmer og oppnå å bli en
dialogpartner med myndighetene i helsespørsmål. SMD har nå blitt enige med
myndighetene om at det skal dannes et «college» som skal ligge under Society of
Medical Doctors. Navnet er Malawi College of Physicians and Surgeons (MCPS),
og det skal være en uavhengig institusjon som vil begynne arbeidet sitt med å
utvikle nasjonale standarder til spesialistutdanningene og krav til
utdanningsinstitusjonene. Sentralstyret ønsket å videreføre samarbeidet med et
nytt treårs prosjekt med formål om å utvikle spesialistutdanning for leger i
Malawi.
Vedtak
Sentralstyret bevilger 400 000 kroner til videreføring av samarbeidet med
Society of Medical Doctors of Malawi om å opprette Malawi College of
Physicians and Surgeons og videreutvikle spesialistutdanningen i Malawi.
Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 21/19
3.03-19/827

Tildeling av forskningsmidler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt
har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening 29. mai, 10.juni og 4.
september 2018. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komite for bedømming av
tildeling fra legatet.
Vedtak
Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av
astmatisk bronkitt tildeler sentralstyret prosjektet "Bronkoskopisk
prøvetaking av mikroorganismer i luftveiene til kolspasienter og friske"
kroner 100 000 til lønnsmidler. Prosjektet er i regi av Rune Nielsen,
førsteamanuensis i lungesykdommer Klinisk institutt 2, Universitetet i
Bergen.

Sak 22/19
Tildeling av forskningsmidler fra Johan Selmer Kvanes legat
3.04-18/4388
Johan Selmer Kvanes legat ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening 29.
mai, 10.juni og 4. september 2018. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komite
for bedømming av tildeling fra legatet. I år ble det utlyst kr. 450 000 fra legatet.
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Vedtak
Fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av
sukkersyke tildeler sentralstyret prosjekt ledet av Helge Ræder kr 400 000.
Prosjektets mål er å kunne omdanne hudceller fra pasienter med diabetes
til insulinproduserende celler som deretter kan transporteres tilbake til
pasienten.
Sentralstyret tildeler også prosjektet "Fertilitet i diabetes og prediabetes i
Norge" ved Phd-student Sandra Steintorsdottir kr 42.291. Prosjektet
bruker data fra MorBarn-studien og StorK-studien.
Sak 23/19
3.31-19/594

Godkjenning av veiledere i psykiati
Sekretariatet fremla liste over veiledere som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble:
Maridal, Hans Kristian
Preljevic, Valjbona
Andenæs, Amund Meidell

Sak 24/19
4.02-19/873

Psykoterapiveileder i kognitiv terapi
Psykoterapiveileder i kognitiv terapi
Psykoterapiveileder i psykodynamisk
psykoterapi

Honorering av frikjøpte yrkesforeningsledere
Det ble redegjort for den historiske bakgrunnen for honorering av
sentralstyremedlemmer, herunder særlig leder av Allmennlegeforeningen, hvor
modellen bygger på ordningen med praksiskompensasjon til næringsdrivende
leger. Modellen innebærer at den delen av AF-leders tidsbruk som skjer på
oppdrag for hovedforeningen, dekkes av hovedforeningen. Av hensyn til de
prinsipielle sidene ved saken og hensyntatt honoreringsmodellen for øvrige
frikjøpte ledere i Of og Ylf, foreslås at modellen knyttet til honorering og
kostnadsfordeling legges om med virkning fra 1.1.2019. Dette innebærer at
honoreringsmodellen etter dette er lik i alle tre yrkesforeninger, og at ansvaret for
honorar-/lønnskostnadene for de tre i sin helhet dekkes av de respektive
yrkesforeningene. Frikjøpte yrkesforeningsledere mottar, i likhet med øvrige
sentralstyremedlemmer, et sentralstyrehonorar på 1,5 G.
Vedtak
Ordningen hvor hovedforeningen faktureres for deler av Af-leders
tidsbruk, avvikles. Vedtaket har effekt fra og med budsjettåret 2019.

Sak 25/19
Landsstyresak – oppfølging av vedtaksprotokoll – landsstyremøte 2018
5.01-18/5029
Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte
2018.
Vedtak
Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2018 tas til
etterretning.
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Sak 26/19
Sekretariatsbistand til yrkesforeningene
5.02-18/5977
Sentralstyret hadde tidligere nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge og utrede
mulige modeller for sekretariatsstøtte til yrkesforeningene. Det var lagt opp til en
første diskusjon i mars-møtet og med beslutning i april-møtet. Ylf hadde orientert
om at de ønsket en grundigere prosess og bedt om utsatt frist for tilbakemelding
på kartleggingsskjemaet.
Vedtak
Arbeidsgruppen kommer tilbake med et PS-notat til sentralstyret når
innkomne forslag er behandlet. Fristen for å legge fram alternative
modeller til diskusjon og senere vedtak i sentralstyret utsettes.
Sak 27/19
Landsstyremøte - oversikt over innkomne forslag til saker
5.03-18/5029
Sekretariatet la frem oversikt over innkomne forslag til saker til behandling i
landsstyremøte.
Vedtak
Forslaget oversendes arbeidsgruppen som ble nedsatt av sentralstyret for å
utrede en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse.
Forslagsstiller orienteres om sentralstyrets innstilling.
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