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I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting
Notat 3: Landsstyremøtet i Oslo 23.-26. mai 2016 – en første evaluering
Notat 4: Oppfølging av satsingsområdet " Bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten" etter landsstyremøtet
Notat 5: Meld. St 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om
prioritering
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Orienteringssaker:
Referat fra Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse
Oppnevning av representanter til Normen
Referat IT-utvalget april 2016
Justert policynotat om overbelegg i norske sykehus

Rapporteringer og kommentarer:
- Møte med Senterpartiets sentralstyre sammen med Sykepleierforbundet,
Fagforbundet og Jordmorforbundet
- Styremøte i Akademikerne med påfølgende reise til Stavanger
- Kontaktmøte med Hdir
- Møte i Akademikerne N og K
- Årsmøte i Rogaland legeforening
- Turnusrådet - Revisjon av turnusundersøkelsen (LEFO)
- Møte i "Èn innbygger – èn journal"
- UEMO, Porto: arbeid med policydokumenter og gjennomføring
- Årsmøte i Troms legeforening
- Pasientsikkerhetsprogrammet: pilot på undersøkelse om
pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø gjennomføres høsten 2016
- Spesialistutdanningen – undersøkelse om leger i spesialisering og deres
opplevelse av spesialistutdanningen i regi av LEFO
- Diverse høringer om spesialistutdanning forventes å komme i juli måned
- Spesialistutdanning og status læringsmål: I hovedsak har de fleste komiteene
levert sine innspill
- Dekanmøte
- Hemmelighold av legemiddelpriser
- Forhandlinger - brudd mellom Akademikerne og Spekter
- Normaltarifforhandlinger – enighet om rammen
- Henvendelse fra Carl Ditlef Jacobsen vedr. tobakk

II

Beslutningsmøte

Sak 116/16 Arendalsuka 2016 - Status og videre prosess
1.01-16/1542
Arendalsuka 2016 samler toneangivende aktører innen politikk, samfunns- og
næringsliv. Legeforeningen skal arrangere fag- og debattmøte om
antibiotikaresistens sammen med Veterinærforeningen og Tannlegeforeningen,
samt delta på Dagens Medisin sine arrangementer.
Vedtak
Sekretariatet planlegger Legeforeningens deltakelse i Arendalsuka i tråd
med sentralstyrets tilbakemeldinger.

2

Sak 117/16 Underveisvurdering av IA-avtalen – innspill til Akademikerne
1.02-16/3392
Partene i IA-avtalen gjennomfører en underveisvurdering av avtalen i 2016.
Akademikerne ønsker i den forbindelse synspunkter fra medlemsforeningene før
underveisvurderingen skal legges frem for Arbeids- og pensjonspolitisk råd i
november 2016.
Vedtak
Innspill til underveisvurdering om IA-avtalen oversendes Akademikerne.
Sak 118/16

Oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd for overdragelse av
praksis i fastlegeordningen (FLO) for perioden 1.7. 2016 til 30. 6. 2018

2.01-16/1396
Oppnevningsperioden for dagens nemndsledere og medlemmer i nasjonal nemnd
for overdragelse av praksis i fastlegeordningen løper ut 30.6 2016. LSA og AF
hadde foreslått medlemmer for en ny periode.
Vedtak
Som ledere for perioden 1.7 2016 til 30.6.2018 reoppnevnes advokat Nils
J. Grytten og advokat Kjersti Patricia Amundsen.
Som medlemmer for samme periode oppnevnes:
Karin Frydenberg (Af), Gjøvik
Bjørn Nordang (Af), Honningsvåg
Lars Erik Halvorsen (Af), Trondheim
Tone Dorthe Sletten (Af), Trondheim
Gunnar Ramstad (Af), Bergen
Geirr Setekleiv (Af), Akershus
Ole Johan Bakke (LSA), Holmestrand
Barbro Kvaal (LSA), Trøgstad
(Ylf),
(Ylf),
(Ylf),
Presidenten ble gitt fullmakt til å oppnevne de siste medlemmer etter
forslag fra Yngre legers forening.
Sak 119/16

Oppnevning av nemnd for spesialistpraksis for perioden 1.7. 2016 til 30. 6.
2018

2.02-16/2264
Oppnevningsperioden for dagens nemndsleder og medlemmer i nasjonal nemnd
for overdragelse av spesialistpraksis løper ut 30.6. 2016.
Of og PSL hadde foreslått medlemmer og varamedlemmer for en ny periode.
Vedtak
Som leder for perioden 1. 7. 2016 til 30.6. 2018 reoppnevnes advokat Nils
J. Grytten.
Som medlemmer for samme periode oppnevnes:
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Truls Disen (PSL)
Arve Kristiansen (Of)
Som varamedlemmer oppnevnes:
Harald Guldsten (PSL)
Odd Grenager (Of)
Sak 120/16 Høring – forslag til ny lov om statens ansatte
2.03-16/2092
Legeforeningen har mottatt høring fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) om forslag til ny lov om statens ansatte.
KMD foreslår både innholdsmessige, tekniske og språklige endringer. KMDs
høringsforslag er i stor grad en oppfølging av tjenestemannslovutvalgets rapport,
som ble utarbeidet etter bred enighet mellom utvalgets medlemmer, herunder
Akademikerne. Legeforeningen støtter tjenestemannslovutvalgets rapport og
anbefalinger. Rapporten og anbefalingene ligger til grunn for sekretariatets utkast
til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Sak 121/16 Gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Legeforeningen
2.05-14/2648
Sentralstyret vedtok i november 2015 å be sekretariatet gjennomgå råd og utvalg
med siktemål å prioritere utvalgene basert på Legeforeningens formål, lover og
satsningsområder. Sentralstyret forutsatte at det skulle vurderes hensiktsmessig
innretning og struktur, herunder oppnevning, mandat og arbeidsform. Videre
forutsatte sentralstyret at det skulle vurderes om utvalgene skulle være faste eller
midlertidige, og om noen utvalg eventuelt kunne legges ned. Sekretariatet fremla
en vurdering av de ulike sentralstyreoppnevnte rådene og utvalgene.
Vedtak
1. De sentralstyreoppnevnte interne råd og utvalg som er omfattet av
gjennomgangen gis samme varighet og funksjonsperiode som
sentralstyreperioden.
2. Likestillingsutvalget og PKO-rådet nedlegges, og arbeidet
/oppgavene videreføres innenfor de etablerte strukturer.
3. Sekretariatet bes om å se på alternativer for organisering av
internasjonalt arbeid. Sentralstyret vurderer nedleggelse av
Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global
helse. Sekretariatet kontakter utvalget for å se på hvordan
Legeforeningen skal jobbe videre med disse spørsmålene og
hvordan arbeidet kan organiseres. Sekretariatet kommer tilbake til
sentralstyret i august-september-møtet.
4. Sekretariatet bes om å vurdere justert mandat for Legeforeningens
utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten og
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Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av
antibiotikaresistens. Tilsvarende gjelder for spesialitetsrådet etter at
ny forskrift om spesialistutdanningen har trådt i kraft.
5. Alle råd og utvalg anmodes om å vurdere elektronisk
saksbehandling i den grad det er hensiktsmessig.
Sak 122/16 Høring - Nasjonal veileder for håndhygiene
3.01 -16/2057
Fra Folkehelseinstituttet hadde Legeforeningen mottatt utkast til nasjonal veileder
for håndhygiene. Instituttet hadde opprinnelig satt en høringsfrist på 18 dager for
å gi innspill til papirutgaven av veilederen, men etter at Legeforeningen påpekte
den urimelig korte fristen hadde instituttet gitt utvidet frist (fire måneder) til å
kunne gi innspill til den elektroniske versjonen av veilederen. De interne
høringsinstansene var i hovedsak positive til det faglige innholdet i veilederen,
men flere hadde innvendinger og endringsforslag til bl.a. presentasjons- og
publiseringsform, samt til veilederens omfang.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Folkehelseinstituttet.
Sak 123/16 Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested
3.02-16/2496
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om veileder for
helsetjenestens organisering av skadested. De interne høringsinstansene stilte seg
positive til veilederen, men har innspill til forbedringsområder når det gjelder
trening og rolleavklaringer. Sekretariatet har utformet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Helsedirektoratet.
Sak 124/16 Samarbeid med Dataforeningen om konferansen eHelse 2017
3.03-16/3297
Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Dataforeningen om å være
medarrangør til eHelse 2017. Legeforeningen samarbeidet med Dataforeningen
og Sykepleierforbundet om å arrangere den årlige konferansen eHelse i 2016.
Konferansen har vært arrangert siden 2013, og er en av flere nasjonale
konferanser hvor IKT-bransjen, utviklere, helseledere og helsepersonell møtes.
Konferansen samlet i 2016 240 betalende deltagere (fulltegnet), hvorav 14 leger
søkte om godkjenning av deltakelse til legers videre- og etterutdanning.
Regnskapsmessig har konferansen gått i nær balanse fra år til år, med overskudd i
2016. Årets konferanse har fått gode evalueringer, og Legeforeningens rolle som
bidragsyter har trolig medvirket i dette. Konferansen ønsker å fremstå som "den
uavhengige konferansen" fra både myndigheter og leverandører og er uten
sponsorer.
Vedtak
Legeforeningen går i dialog med Den Norske Dataforening om mulig
medarrangørstatus for eHelse 2017. Presidenten gis fullmakt til å inngå en
eventuell avtale.
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Sak 125/16

Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten – oppfølging av
satsningsområde 3

3.04-15/1139
Arbeidsgruppen for sentralstyrets satsningsområde 3 - styrket medisinskfaglig
ledelse i primærhelsetjenesten – hadde foreslått å kjøpe inn eksterne tjenester for
en kunnskapsoppsummering. Analysen gjaldt fastlegenes portnerrolle og
forvaltningen av helse og velferdsordninger. Arbeidsgruppen ønsket oppdatert
kunnskap på feltet.
Vedtak
Det kan inngås avtaler med relevante fagmiljøer for utredning av forhold
knyttet til fastlegenes portnerrolle og deres forvaltning av helse- og
velferdsordninger innenfor en ramme av inntil kr 500 000. Beløpet
belastes sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 126/16

Klage - Avslag på søknad om godkjenning i kompetanseområde allergologi
etter overgangsreglene

3.31-14/4866
Det var søkt om godkjenning i kompetanseområde allergologi etter
overgangsreglene. Søker oppfylte kravene i henhold til tjeneste, klinisk erfaring
med diagnostikk og behandling av allergiske sykdommer samt krav til praktiske
ferdigheter og teoretisk kunnskap i henhold til sjekklisten for
kompetanseområdet. Legen manglet 14 kurstimer og oppfylte derfor ikke
kurskravet på 40 timer.
Sakkyndigkomite i kompetanseområde allergologi mente at søker ikke kunne
anbefales godkjent fordi et kursbevis søker hadde lagt ved søknaden var over 20
år gammelt. Det har vært en betydelig utvikling innen allergologi, og sakkyndig
komite mente derfor at et slikt kurs er for gammelt. Videre hadde søker lagt ved et
kursbevis fra et legemiddelfirma som ikke gjøres tellende i henhold til
Legeforeningens kursretningslinjer.
Søker hadde sendt en klage på avslaget fordi regelverket ikke presiserer at 20 år
gamle kurs ikke godkjennes.
Vedtak
Søknad om godkjenning i kompetanseområde allergologi etter
overgangsreglene gyldig frem til 31. desember 2014 avslås fordi søker
ikke oppfyller kurskravet.
Søker kan påregne godkjenning i allergologi etter overgangsreglene ved å
supplere sin utdanning med gjennomføring av 14 timer relevante kurs eller
kongresser i allergologi.
Sak 127/16 Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin
3.32-16/1540
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes
Vedtak
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Godkjent ble: Storaker, Anne-Marit
Vegstein, Iwona
Sak 128/16 Høring - Forslag om ny spesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus
3.33-16/1931
Legeforeningen hadde mottatt til høring Helsedirektoratets forslag om en ny
spesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Høringsfrist til direktoratet var satt til 14.
juni 2016.
Forslaget hadde vært på høring i Legeforeningens organisasjon med frist 27. mai
2016. Det kom inn 54 høringssvar. På bakgrunn av høringssvarene hadde
sekretariatet utarbeidet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og
sendes Helsedirektoratet.
Sak 129/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mai 2016
4.01-16/1575
Legeforeningens regnskap per mai 2016 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per mai 2016 tas til etterretning.
Sak 130/16 Vedtaksprotokoll- Landsstyremøte 2016
5.01-15/5896
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet
2016.
Vedtak
Utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet24.-26. mai 2016
godkjennes.

Sak 131/16 Sentralstyret møteplan for 2017
5.02-16/222
Sekretariatet fremla utkast til sentralstyrets møteplan for 2017.

Vedtak
Sentralstyrets møteplan for 2017 fastsettes slik:

Sentralstyrets møteplan 2017

Januar:

onsdag 18.1.2017

kl 0900

onsdag 18.1.2017kl 1600
torsdag 19.1.2017
kl 1600
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Sentralstyremøte,
Legenes hus
Lederseminar, Hotel Bristol

Februar:

torsdag 16.2. 2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Mars:

tirsdag 14.3. 2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

April:

torsdag 6.4.2017 kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Påske 10.4 -17.4
Mai:

Juni:

tirsdag 2.5.2017 (hvis behov)

Sentralstyremøte, Legenes hus, Oslo

mandag 29.5.2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Ålesund

tirsdag 30.5torsdag 1.6.2017

kl 1030
kl 1600

Landsstyremøte, Scandic Parken
Hotel, Ålesund

tirsdag 20.6. 2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

tirsdag 29.8. 2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

onsdag 6.9. 2017
mandag 18.9. 2017

kl 0900
kl 0900

Sentralstyremøte, Legens hus
Sentralstyremøte, Legenes hus

Juli:
August:
September:

mandag 18.9 –
torsdag 21.9.2017

Sentralstyremøte/arbeidsmøte

Oktober:

tirsdag 17.10.2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

November:

tirsdag 14.11 2017

kl 0900

Sentralstyremøte, Legenes hus

Desember:

fredag 8.12. 2017
”

kl 0900
kl 1900

Sentralstyremøte
Julebord

Marit Hermansen

Jon Helle

Christian Grimsgaard

Kjartan Olafsson
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Kari Sollien

Anja Fog Heen

Ole Johan Bakke

Christer Mjåset

