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Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Ombygging Legens hus
Notat 4: Helsepolitisk barometer – viktigste funn og videre prosess
Notat 5: Videre organisering av Legeforeningens forskningsutvalg
Notat 6: Arbeidsoppgaver og delegering til fagstyret

II

Beslutningsmøte

Sak 28/19
Sentralstyrets arbeidsseminar 2019
1.01/19/1533
På landsstyremøtet i Kristiansand i juni skal det velges nytt sentralstyre. Dette
sentralstyrets første arbeidsseminar skal være i perioden 16.-19. september 2019.
De senere årene er det blitt vanlig at arbeidsseminarene kombineres med besøk til
sykehus og/eller primærhelsetjenesten.
Vedtak
Sentralstyrets arbeidsseminar høsten legges til Innlandet. Sekretariatet går
videre med forberedelsene i tråd med saksfremlegget og diskusjonene i
møtet.
Sak 29/19

Legeforeningens omnibus – viktige funn og tema for spørsmål til
landsstyremøtet og Arendalsuka

1.02-18/5421
Legeforeningens årlige opinionsundersøkelse (omnibus) er blitt gjennomført i
januar, med spørsmål knyttet til fastlege- og sykehustilbudet i Norge. Funnene fra
kartleggingen er planlagt løftet gjennom medieinnsalg i forbindelse med
regjeringens budsjettkonferanse i mars. De neste to undersøkelsene i 2019 vil
gjennomføres i forbindelse med hhv. landsstyremøtet og Arendalsuka.
Leverandør er for første gang Kantar TNS, som også står for Helsepolitisk
barometer.
Vedtak
Sekretariatet går videre med innretning i tråd med saksfremlegget og
diskusjonen i sentralstyret.
Sak 30/19
Helselederskolen – Videre drift og finansiering
1.03-17/6643
Legeforeningen startet i 2018 Helselederskolen som en pilot som skulle gå i tre
år, med løpende justeringer underveis. Kull I var godt i gang, og nærmet seg
ferdigstillelse. Planleggingen av kull II er startet opp.
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Vedtak
Legeforeningens satsing Helselederskolen videreføres. Kull II justeres i
tråd med underveisevalueringsmøtets anbefaling. Kurset utvides fra 16 til
25 deltakere. Totalkostnadene budsjetteres imidlertid til samme nivå for
kull I og kull II. Budsjetterte kursutgifter per deltaker var kroner 53 000
for kull I, og foreslås til kroner 32 000 for kull II. Finansieringen
videreføres med en 70/30 fordeling mellom hovedforeningen og den
enkelte deltakers foreningsledd. Kroner 800 000 avsettes fra sentralstyrets
disposisjonskonto med intensjon om å gjennomføre Helselederskolen kull
II. Sentralstyret ber styringsgruppen drøfte inntakskriteriene og søke en
bred sammensetning av kursdeltakere, både fordi dette gir en god
gruppedynamikk og på grunn av finansieringsmodellen
Sak 31/19

Høring – Søknad om opptak som spesialforening under Legeforeningen –
Legenes forening for helseteknologi og innovasjon

2.02-18/4137
Legenes forening for helseteknologi og innovasjon søkte 1. oktober 2018 om
godkjenning som spesialforening. Søknaden hadde vært på høring i avdelingene
og spesialforeningene i samsvar med Legeforeningens lover § 3-9-1 (1).
Høringsrunden viste støtte til initiativet, og det var enighet om behovet for å
utvikle god politikk på dette viktige området. Sentralstyret vurderte at det var en
styrke at sentrale ressurspersoner ønsket å bidra til utvikling på området gjennom
Legeforeningens organisasjonsapparat. Saken reiste imidlertid prinsipielle
spørsmål knyttet spesialforeningenes rolle på sentrale politikkområder for
Legeforeningen, samt i dette tilfellet forholdet til Legeforeningens IT-utvalg.
Sentralstyret ønsket på denne bakgrunn en generell gjennomgang av regelverket
for spesialforeningene. Videre ønsket sentralstyret at de prinsipielle forhold som
fremkom i sentralstyrets diskusjon skulle drøftes med initiativtakerne med tanke
på løsninger.
Vedtak
Sekretariatet bes utrede hvilken rolle spesialforeninger skal ha og deres
forhold til øvrige deler av foreningen, herunder vurdere lovendringer.
Sekretariatet bes gå i dialog med initiativtakerne for å belyse de
bekymringer som fremkom i møtet. Sekretariatet kommer tilbake til
sentralstyret med spørsmål om godkjenning av denne spesialforeningen.
Saken kommer tilbake til sentralstyret innen utløpet av denne
sentralstyreperioden.
Sak 32/19

Oppnevning av medlemmer til Rådet for legemiddelinformasjon og
Ankenemnden (2019–2021) og oppjustering av honorarsats

2.03-19/579
Sekretariatet hadde gjennomført en høring blant foreningsleddene om kandidater
til Rådet for legemiddelinformasjon, samt ankenemnden. På bakgrunn av
forslagene som var kommet inn hadde sekretariatet laget en innstilling til
oppnevnelser som ble fremlagt for styret. Sekretariatet hadde også fremmet
forslag om justering av honorarsatsene for de oppnevnte medlemmenes arbeid.
Vedtak
Som Legeforeningens medlemmer i Rådet for legemiddelinformasjon og
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ankenemnden oppnevnes for perioden 1. april 2019 – 31. desember 2020
følgende personer:
Medlemmer av rådet:
Roar Dyrkorn, Overlege, St. Olavs Hospital
Heidi Glosli, overlege, OUS
Ketil Arne Espnes, seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital (vara)
Ingrid Castberg, Overlege, St. Olavs Hospital (vara)
Medlem til ankenemnd for Rådet for legemiddelinformasjon:
Kristin Kjeldstadli
Legeforeningen gir sin tilslutning til at advokat Ane Breivega og advokat
Jan Fredrik Wilhelmsen gjenoppnevnes som ledere av hhv. rådet og
ankenemnden. Legeforeningen gir også sin tilslutning til Mona Enstad og
Andreas Habberstad gjenoppnevnes som hhv. medlem og varamedlem av
rådet fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.
Legeforeningen gir sin tilslutning til at honorarsatsen for forberedelse og
deltakelse i råd og nemnd økes fra kr. 3500 til 6500 pr. møte, forutsatt at
LMI samtykker til en slik økning.
Sak 33/19

Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og lov som gjennomfører
EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NISdirektivet) i norsk rett

2.04/201900418
Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt to saker på felles høring:
1. Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget (Holte-utvalget) NOU 2018: 14 IKTsikkerhet i alle ledd. Organisering og regulering av nasjonal IKT- sikkerhet.
2. Regjeringens utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i
nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet) i norsk rett.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Justis- og
beredskapsdepartementet.
Sak 34/19

Høring- Utredning av insentiver for kommersialisering av
forskningsresultater

2.05-2019000858
Nærings- og fiskeridepartementet hadde sendt på høring utredning av insentiver
for kommersialisering av forskningsresultater i universitets- og høyskolesektoren.
Utredningen hadde vært på intern høring i Legeforeningen, og sekretariatet hadde
utformet et forslag til høringssvar basert på interne høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 35/19
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Høring – forslag til endringer i arbeidstvistloven

2.07-19/384
Arbeids – og sosialdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
arbeidstvistloven. Høringen var behandlet administrativt, og ga i hovedsak støtte
til forslagene, med noen unntak.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 36/19
3.01-18/701

Intern høring – Revidert rapport fra ressursgruppen for rus og psykiatri
Legeforeningens sentralstyre hadde 20.3.2018 vedtatt å etablere en ressursgruppe,
bestående av representanter for de fem fagmedisinske foreningene som i størst
grad er involvert i psykisk helsevern og rusbehandling. Ressursgruppen hadde
utarbeidet en rapport som oppsummerte status, utfordringer og mulige løsninger
for fem temaområder der Legeforeningen bør utvikle politikk. Etter vedtak i
Sentralstyret 7.12.2018 ble rapporten sendt på bred høring i organisasjonen. De ni
høringssvarene var i hovedsak positive til struktur og innhold i rapporten, men det
kom forslag om å utvide beskrivelsen av kommunehelsetjenestens rolle og
revidere beskrivelsen av legerollen i rus- og psykiatrifagene. Basert på innspill fra
høringsinstansene ble det utarbeidet en revidert rapport.
Som en videre utvikling av fagområdene rus og psykiatri i Legeforeningen
anbefalte ressursgruppen å utvikle et policydokument om tvang, videreføre arbeid
rundt samhandling gjennom pågående prosesser i Legeforeningen, og utrede
behandlingstilbudet til unge med rusproblemer. For temaområdene organisering
av psykisk helsevern og rusbehandling, samt styrking av legerollen i psykiatri- og
rusfagene, anbefalte ressursgruppen at Legeforeningen arbeider videre gjennom
en bred prosess i samarbeid mellom fagmedisinske foreninger og yrkesforeninger.
Ressursgruppen anbefalte å sende revidert rapport som separat innspill til Helseog omsorgsdepartementets arbeid med neste nasjonale helse- og sykehusplan.
Ressursgruppen stilte seg til rådighet for å koordinere det videre arbeidet med rus
og psykiatri i Legeforeningen.
Vedtak
Revidert rapport godkjennes og sendes som separat innspill til Nasjonal
helse og sykehusplan. Sentralstyret stilte seg bak videre plan for utvikling
av fagområdene rus og psykiatri i Legeforeningen som beskrevet i
saksfremlegget.

Sak 37/19

Oppnevning av medlem til fondsutvalget for Den norske legeforenings fond
for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for perioden 2019-2022

3.02-19/1089
Fondsutvalget i Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet består av leder og syv medlemmer. Sentralstyret oppnevner leder
og fire medlemmer, hvorav minst to fra primærhelsetjenesten og to fra
spesialisthelsetjenesten. I tillegg oppnevner Legeforeningen to varamedlemmer.
Funksjonsperioden for ett av Legeforeningens medlemmer utløp 31.12. 2018.
Sekretariatet hadde henvendt seg til Allmennlegeforeningen og Norsk forening
for allmennmedisin og bedt om forslag til representanter til fondsutvalget.
Vedtak
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Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin, gjenoppnevnes som
medlem i fondsutvalget for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i
perioden 1.1.2019 – 31.12.2022.
Sak 38/19
Landsstyresak – oppfølging av landsstyrets vedtak om internasjonalt arbeid
3.03-18/7322
Under behandlingen av Legeforeningens internasjonale engasjementer i
landsstyret i 2018 ble det gjort to vedtak mens tre forslag ble oversendt
sentralstyret. De to vedtakene var at Legeforeningen skal arrangere en
internasjonal dag, og at en kontaktperson i sekretariatet skal ha den overordnede
oversikten over Legeforeningens engasjementer og skal kunne tilby hjelp og
bakgrunnsinformasjon og forberedelser for dem med internasjonale verv.
Forslagene som ble oversendt var at Legeforeningen skal gi innspill til norske
myndigheter for at de skal gjøre gode prioriteringer når det gjelder Norges globale
helseengasjement, at Legeforeningen skal opprette et internasjonalt utvalg og at
sentralstyret oppnevner en internasjonal ansvarlig på politisk nivå og også i
sekretariatet.
Vedtak
Internasjonal dag
Fagstyret følger opp landsstyrets vedtak om en internasjonal dag for
foreningsledd med medlemmer som møter i UEMS eller andre
internasjonale foreninger. Flere av de internasjonale foreningene arbeider
med temaer som kan være aktuelle for erfaringsutvekslinger som for
eksempel pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid, spesialistutdanning,
etterutdanning og liknende. Det kan styrke Legeforeningens bidrag til
arbeidet i de internasjonale foreningene at medlemmer som deltar i
internasjonale organisasjoner, blir kjent med hverandres arbeid og kan dra
veksler på hverandres erfaringer. Fagstyret vil få en koordinerende rolle
for de fagmedisinske foreningenes internasjonale virksomhet.
Foreningsledd som deltar på den internasjonale dagen dekker selv
kostnadene for sine representanter.
Innspill til norske myndigheter
Legeforeningen vil ta egne initiativ overfor Utenriksdepartementet, Helseog omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å komme med innspill
om prioriteringer til global helsepolitikk for eksempel i forkant av
generalforsamlingen i WHO. Videre vil en se på mulighetene for å utvikle
et formalisert samarbeid med norske bistandsmyndigheter om globale
helsespørsmål. Legeforeningen vil søke å delta på WHOs
generalforsamlingen for å bygge nettverk og danne allianser for å påvirke
verdenssamfunnets prioriteringer i global helse.
I tillegg til å komme med innspill til norske myndigheter har Verdens
legeforening (WMA) en offisiell relasjon til WHO, og gjennom WMA vil
Legeforeningen gi innspill til saker WHO sender på høring.
Internasjonalt utvalg
Istedenfor å opprette et eget internasjonalt utvalg arbeider Legeforeningen
med menneskerettigheter og internasjonale spørsmål ved å ta initiativ og
følge opp egne prosjekter og ved blant annet å innhente faglige råd i
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internasjonale spørsmål gjennom yrkesforeningene og de fagmedisinske
foreningene.
Internasjonalt ansvarlig på politisk nivå og i sekretariatet.
Sentralstyret mener det ikke er hensiktsmessig å oppnevne en person som
skal være politisk ansvarlig for å koordinere Legeforeningens
internasjonale virksomhet. Det er sentralstyret som har ansvar for
Legeforeningens totale virksomhet, også den internasjonale.
Kontaktperson i sekretariatet
For å få støtte og bistand kan medlemmer med internasjonale verv
henvende seg til generalsekretær med stab som sluser henvendelsen videre
til den rette avdelingen i sekretariatet. Det vil bli utpekt en mellomleder i
hver avdeling med ansvar for internasjonale saker. Disse vil kunne bistå
med bakgrunnsinformasjon og informasjon om Legeforeningens politikk.
Sekretariatet forbereder og saksbehandler saker som skal behandles i
CPME og WMA. Mange av sakene som behandles der, vil også ha
relevans til hva som behandles i de andre internasjonale legeforeningene.
Sekretariatets forberedelser sendes rutinemessig til sekretariatene for Af,
Of og Ylf og til lederne av de øvrige yrkesforeningene. De vil også motta
nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra CPME og WMA.
Sak 39/19
Høring – forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen
3.31-18/7013
Kunnskapsdepartementet (KD) hadde sendt på høring forslag til felles nasjonale
retningslinjer for medisinutdanningen i Norge. Det hadde innkommet 20
høringsuttalelser.
Vedtak
Legeforeningen tilskriver de KD i tråd med sekretariatets utkast til brev.
Presidenten får fullmakt til å sluttføre saken.
Sak 40/19
Overføring av saker fra sentralstyret til fagstyret
3.32-19/1501
I fellesmøtet mellom sentralstyret og fagstyret 14.2.2019 ble arbeidsområder og
aktuelle delegasjoner til fagstyret diskutert.
Vedtak
Følgende oppgaver og saker som naturlig hører hjemme i fagaksen delegeres
til fagstyret:
1. Oppnevning av medlemmene i psykoterapiutvalget, godkjenning av
psykoterapiveiledere i psykiatri og endringer i retningslinjene for
godkjenning av psykoterapiveiledere.
2. Godkjenning av psykoterapiveiledere og endringer i retningslinjene for
godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri.
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3. Fremtidige oppnevninger til UEMS Board, Council og UEMS
akkrediteringsorgan EACCME.
4. Videre håndtering av Legeforeningens engasjement i styret i Norsk
legemiddelhåndbok.
5. Høringer av rent faglig karakter delegeres til fagstyret som gis myndighet
til å avgi høringssvar på vegne av Legeforeningen. Sekretariatet utarbeider
føringer for hvilke høringer som kan sluttbehandles av fagstyret.
Ordningen er en prøveordning og skal evalueres i sentralstyret i august
2019.
Sak 41/19
Godkjenning av Den norske legeforenings regnskap for 2018
4.01-18/1525
Regnskapene for 2018 for Den norske legeforening med underliggende fond ble
lagt frem.
Vedtak
Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for
landsstyret.
Sak 42/10
Godkjenning av regnskaper for 2018 til landsstyrets orientering
4.02-18/1525
Regnskapene for 2018 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning,
ble lagt frem. Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser:
•
•
•
•

Caroline Musæus Aarsvolds fond
Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i
uforskyldt nød
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk
bronkitt
Vedtak
Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes
legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat
for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk
bronkitt, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering.

Sak 43/19
Landsstyresak –Godkjenning av forretningsorden – innstilling
5.01-18/5029
Sekretariatet hadde fremlagt forslag til forretningsorden for landsstyremøtet i
2018. Forslaget til forretningsorden er lik den forretningsorden som ble vedtatt og
anvendt på landsstyremøtene i 2015-17.
Vedtak
Sentralstyret innstiller på at forslag til forretningsorden for
landsstyremøtet 2019 godkjennes.
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Sak 44/19
Landsstyresak - Valg av dirigenter
5.02-18/5029
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og
Kristian Fosså innstilles som dirigenter.

Marit Hermansen

Christer Mjåset

Kirsten Rokstad

Ole Johan Bakke
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