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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

16/227 

       Fullført og godkjent den 15.11. 2016 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 10. november 2016 

 

Legenes hus, Oslo 

 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christer Mjåset, Kari Sollien, Christian 

Grimsgaard, Ole Johan Bakke, Kjartan Olafsson, Cecilie Alfsen. 

  

Grimsgaard hadde forfall fra kl 1130 og Sollien hadde forfall fra kl 1200.  

  

forfall:  Anja Fog Heen 

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Lars 

Duvaland. 

 

 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Audun Fredriksen, 

Hanne Gilleboe-Blom, Knut Braaten, Anders Vollen, Mattis Dahl 

Aamotsbakken, Nina Evjen, Siri Næsheim, Jan Emil Kristoffersen, Bjørn 

Hoftvedt, Axel Andersen Restrup, Torbjørn Mellesmo, Ida Øygard 

Haavardsholm, Merethe Dal. 

  

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 

 

Politikk og strateginotater 

 Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting 

Notat 3: Legeforeningen.no 2.0 

Notat 4: Oppfølging - forslag til regulering av spesialistutdanning  

Notat 5: Satsingsområdet Bedre styring, organisering og ledelse av 

spesialisthelsetjenesten (SOL) – veivalg  
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Rapporteringer og kommentarer: 

 Kari Sollien nyvalgt leder i Akademikerne 

 Marit Hermansen observatør i styret, Akademikerne 

 Akademikerprisen 2016 tildelt Dag Berild  

 Konferanse Norsk Industri, sesjon om arbeidshelse 

 Møte med HOD om primærhelsetjenesten 

 Jubileumsseminar Forsvarets sanitet 75 år 

 Besøk på div. sykehus i forbindelse med streiken og oppfølging etter streiken 

 Overlegeforeningen – arbeidsseminar Roma. 

 Seminar for lokalforeningene/regionutvalg 9.-10. november 

 Konferanse Helse i utvikling, innlegg om prioritering 

 Evaluering og etterarbeid etter streiken 

 Tariffkonferanse Yngre legers forening (Ylf). Resolusjon om fortsatt jobbe for 

kollektivt vern 

 SOL-prosjektet – Ylf  har nedsatt en  arbeidsgruppe ledet av Torstein 

Schrøder-Aasen 

 Møte i ekspertgruppen En innbygger – en journal 

 Møte i UEMO, Bucuresti.  

 Årsmøte i Kiropraktorforeningen 

 (ordføreren i Molde—primærhelse AF synlige for kommunale 

beslutningstakere 

 Fastleger og omsetting av praksis 

 Tariffkonferanse Allmennlegeforeningen (Af) 

 Møte i Hdir om primærhelseteam 

 Høstmøte Eldre legers forening 

 Konferanse om forbedringsarbeid, 60 påmeldte 

 Avtalepraksis og arbeid for flere hjemler 

 Forhandling om B-delsavtaler LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke) 

og Martine Hansens Hospital 

 Forhandlinger i Virke – mekling 17.- 18. november 

 Forhandlinger med Spekter – avventer svar fra Rikslønnsnemda 

 Arbeidsseminar Akademikerne helse, Warszawa. Evaluering etter streiken. 

 

 

   

Orienteringssaker: 

WMAs generalforsamling i Taipei oktober 2016 

 

  II  Beslutningsmøte 

 

   

Sak 186/16 Legeforeningens ledersamling 2017 – Utkast til opplegg og program. 
1.01-15/4682 

Legeforeningens ledersamling avholdes 18. – 19. januar 2017 på hotell Bristol i Oslo. 

Sentralstyret drøftet et første forslag til aktuelle tema i møtet 13.10.2015. 

Sekretariatet la, på bakgrunn av diskusjonen, frem forslag til tentativt program.  
 

Vedtak 
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Sekretariatet går videre med planleggingen ledersamlingen i tråd i tråd med 

utkast til program og debatten på sentralstyremøtet.  

 

Sak 187/16 Legeforeningens landsstyremøte 2017 – Planlegging av den helsepolitiske 

debatt, aktuelle saker mm. 

1.02-15/4682 
Landsstyremøtet 2017 avholdes 30.5 – 1. 6 2017 i Ålesund.  Sentralstyret drøftet et 

første forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og til mulige tema under Sak 9 

Aktuelle saker i oktobermøtet.  Sekretariatet la, på bakgrunn av diskusjonen, frem 

revidert forslag til opplegg.  
 

Vedtak 

Sentralstyrets forslag til tema/vinkling på den helsepolitiske debatt og til 

saker under Sak 9 Aktuelle saker sendes ut til organisasjonsleddene for 

synspunkter og alternative forslag. 

 

Sak 188/16 Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter – Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet (TSB) 

2.01-16/4461 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde foreslått endring i forskrift om kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter for at denne også skulle omfatte pasienter 

innen psykisk helsevern og TSB. Samtidig ble det foreslått regler som skulle sikre 

en bedre samhandling mellom behandlingsstedene når det gjaldt disse pasientene. 

Legeforeningen var positiv til forslagene.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet. 

Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringsuttalelsen før oversendelse 

til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 189/16 Høring- Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er 

 spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering  

2.02-16/4484 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om krav om at 

leger i den kommunale helse- og omsorgssektoren er spesialister i allmennmedisin 

eller under spesialisering.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de justeringer som fremkom i 

møtet, og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Sak 190/16 Arbeidsgruppe – Evaluering av ordningen med regionutvalg 

2.03-16/457 

På landsstyremøtet 2016 ble det vedtatt å be sentralstyret sette ned en 

arbeidsgruppe med mandat til å evaluere og eventuelt foreslå endringer i dagens 

ordning med regionutvalg. Det skulle legges særlig vekt på utvalgenes 

oppgaveportefølje, sammensetning og økonomi. Gruppens anbefaling legges fram 

som sak for landsstyret i 2017.  
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Vedtak 

Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av  

Jon Helle, visepresident/leder av Of (leder) 

Kirsten Toft, LSA 

Tor Severinsen, regionutvalg Sør-Øst 

Kristin Hovland, Oslo legeforening  

Arbeidsgruppen får bistand fra sekretariatet.  

 

Sak 191/16   Omorganisering av arbeidet med menneskerettigheter, klima og global helse 

 3.01-12/113  

Sentralstyret vurderte i møte 14. juni 2016 å avvikle utvalg for 

menneskerettigheter, klima og global helse, men ville at sekretariatet først skulle 

møte utvalget for å se på hvordan Legeforeningen kunne jobbe med spørsmål 

knyttet til utvalgets mandat. For å få et godt og bredere grunnlag for å vurdere 

spørsmål knyttet til menneskerettigheter, klima og global helse foreslo 

sekretariatet å omorganisere dette arbeidet ved at slike spørsmål forelegges 

aktuelle fagmedisinske foreninger/yrkesforeninger for vurdering og rådgiving. 

Det nedsettes tidsbegrensede arbeidsgrupper når det er behov for å utrede 

spesielle temaer knyttet til menneskerettigheter, klima eller global helse.  

 

Vedtak 

Sentralstyret vil fortsatt prioritere arbeidet med menneskerettigheter, klima 

og global helse. Arbeidet omorganiseres ved at faglige råd innenfor disse 

områdene primært innhentes fra aktuelle fagmedisinske 

foreninger/yrkesforeninger. Det nedsettes tidsbegrensede arbeidsgrupper 

når det er behov for å utrede spesielle temaer knyttet til 

menneskerettigheter, klima eller global helse.  

  

  Sak 192/16 Høring- Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 3.02-16/4698 

Helsedirektoratet hadde sendt ut en høring om nasjonal faglig retningslinje for 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringen gjaldt skolehelsetjenesten 5-20 år 

og helsestasjon for ungdom.  

 

Vedtak 

 Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet. 

 

 Sak 193/16   Godkjenning av veiledere 

3.31-16/57 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Veileder i allmennmedisin:   Hebard, Thomas James Lyon 

 Veileder i kognitiv terapi:   Schuster, Martin 

 Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Bua, Marie 

 Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Horn, Kjetil 

 

Sak 194/16 Godkjenning i kompetanseområdet allergologi 
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 3.32-16/1540 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 

 

Vedtak 

Godkjent ble:  Reier-Nilsen, Tonje 

 

Sak 195/16 Overgangsregler for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin 

3.33-16/5522 

Yngre legers forening hadde fremmet forslag om at Legeforeningen skulle 

fremme forslag om at overgangsreglene ved etablering av spesialitet i rus og 

avhengighetsmedisin skulle økes fra to til tre år. Dette for å muliggjøre at flere 

leger i spesialisering skulle dra nytte av overgangsordningen.  

Legeforeningen hadde tatt kontakt med Helsedirektoratet om mulighet for 

forlengelse da ingen utdanningsavdelinger til nå hadde blitt godkjent. 

Helsedirektoratet hadde informert om at de skulle sende brev innen 9.november 

2016 til Helse og omsorgsdepartementet med anbefaling om at 

overgangsordningen skulle forlenges til 31.desember 2017. Legeforeningen vil 

følge saken tett.  

 

Vedtak 

Sentralstyret støtter at overgangsreglene i rus og avhengighetsmedisin 

forlenges til 31.12.17. 

 

Sak 196/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per september 2016 

4.01 -16/1575 

Legeforeningens regnskap per september 2016 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per september 2016 tas til etterretning.  

 

Sak 197/16 Iverksettelse av prosess for valg av lokal medarrangør for landsstyremøtet i 

2019 

5.01-16/5806 

Sekretariatet fremla forslag om å starte prosessen med å få frem kandidater til å 

være medarrangør for landsstyremøtet i 2019. 

 

 

Vedtak 

Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet i 2017 

hvor organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til lokal 

medarrangør for landsstyremøtet i 2019. Legeforeningens avdelinger 

tilskrives med anmodning om å fremme forslag om lokal arrangør og 

stedsvalg. Sentralstyret foreslår at møtet søkes avviklet i tidsrommet 

tirsdag 4. 6- torsdag 6. 6. 2019. 

 

 

Marit Hermansen 

 

 

    Jon Helle    Kari Sollien  
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Christian Grimsgaard    Christer Mjåset   

    

 

 

Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke   Cecilie Alfsen 


