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Politikk og strategimøte

Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting – første evaluering av nasjonal
sykehusplan
Notat 3:Pasientsikkerhetskultur - rapport fra Pasientsikkerhets-programmet
Notat 4: Legeforeningens engasjement i Arendalsuka 2016
Notat 5: Legeforenings modulbaserte lederkurs for førstelinjeledere i sykehus –
videre arbeid
Notat 6: Nettverksbygging og samarbeid med andre - oppfølging etter
sentralstyrets arbeidsseminar
Notat 7: Forskningsutvalgets innspill til handlingsplan Helse/Omsorg 21
Notat 8: Utkast - sakliste landsstyremøte 2016
Notat 9: Sentralstyrets arbeidsseminar – tema og sted

Orienteringssaker
Referat fra utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse
Forespørsel om Rådet kan få møte i sentralstyret
Årshjul 2016
Rådet for legeetikk –Legers involvering av aldersbestemmelse av mindreårige,
enslige asylsøkere

-
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Rapporteringer og kommentarer:
Møte, Kvinnsland-utvalget 15. mars Kontaktmøter med HOD og statssekretær
Lisbet Normann
Kontaktmøte med Hdir v/ Guldvog og Straume
Valg av nytt styre i Akademikerne høsten 2016. Valgkomiteen har påbegynt sitt
arbeid. Frist for å fremme kandidater 30. april.
Møte i Organisasjonsutvalget Akademikerne 3.-4. mars
Referansegruppe Forsøksordning statlig finansiering av omsorg har hatt
avsluttende møte
Fellesmøte mellom Of og Ylf og Of og PSL
Of - miniseminar i Trondheim for leger som er ledere
Årsmøte norsk psykiatrisk forening
Bokbad med Erlend Loe
Møte med Jon Magnussen i forbindelse med satsingsområde Bedre styring,
organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten
Møte med Spekter – arbeidstidsutvalget
Yngreleger.no – Ylfs nye nettsider er under arbeid
Konfliktberedskapsutvalget – planlegging av møter
Helserettskonferanse Lillehammer
Møte i turnusrådet
En innbygger – en journal
Produktstyre Helse Norge – Kjartan Olafsson er Legeforeningens representant
Særavtalens bestemmelser om pensjon og legevakt

-

-

Implementering av ny studieordning for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo
(UiO)
Høring – ny eksamensordning UiO
Møte for faglige medarbeidere i Tidsskriftet 8. mars
Obduksjoner i forbindelse med dødsfall utenfor sykehus – endring i fortolkning
av forskrift medfører endring av praksis
Seminar 31. august i Tromsø i anledning fastlegeordningen 15 år. Arrangør:
Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norsk forening for allmennmedisin og
Allmennlegeforeningen
Forhandlinger pågår med div. møter i forhandlingsutvalgene
Avtale med Virke er prolongert
Legeforeningen.no – oppgraderingprosjekt har startet
Medietrening for sekretariatet – tentativ dato 28.4
E-helsekonferanse 26.-27 april med Legeforeningen som medarrangør
Seminar 8.-9. mars om spesialistutdanning med over 150 deltakere. Alle 45
spesialitetskomiteer var til stede i møtet.
Møte med HOD vedrørende krav til utdanningsavdelinger
Voteringssystem landsstyremøte 2016

II

Beslutningsmøte

Sak 44/16
1.01-16/844

Høring: Innspill til Kvinnsland-utvalget
På sentralstyremøtet 15.2.2016 ble første utkast til Innspill til Kvinnsland-utvalget
drøftet. Notatet var laget før høringsbesvarelser fra organisasjonsleddene forelå.
20 foreningsledd har nå avgitt høringsuttalelse. Tilbakemeldingene viser en
samstemt oppfatning om at det i dag er for mange lederlag, at styringsmodellen
ikke fungerer optimalt, at det er en betydelig grad av "reformtretthet", at
etterslepet er for stort og at frustrasjonsnivået er høyt. Det er imidlertid ulike
oppfatninger om hvordan systemet bør endres; om det er RHF-ene eller HF-ene
som bør fjernes. Sekretariatet har justert innspillsnotatet i tråd med
tilbakemeldingene i høringen. Notatet er dessuten bygget ut med en beskrivelse
av fordeler og ulemper ved ulike måter å endre styringssystemet på; avhengig av
hvilket nivå man ønsker skal være det vesentligste nivået. Modell 1 legger mest
makt til sykehusene/helseforetaksnivået, Modell 2 til det regionale nivået og
Modell 3 til staten som eier. Det anbefales at disse modellene spilles inn til
Kvinnsland-utvalget nå, selv om Legeforeningen ikke har tatt stilling til endelig
valg av modell. Helseforetaksreformen vil bl. a være tema på landsstyremøtet.
Vedtak
Vedlagte innspillsnotat til Kvinnslands-utvalget godkjennes med de
endringer som fremkom i møtet.

Sak 45/16
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Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av
akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

1.02- 15/6449
Helse- og omsorgsdepartementet hadde bedt om synspunkter på Akuttutvalgets
utredning om et helhetlig system for å ivareta befolkningens behov for trygghet
ved akutt sykdom og skade. Akuttutvalget ble nedsatt av daværende Helse- og
omsorgsminister Jonas Gahr Støre i 2013, og videreført av Bent Høie.
Akuttutvalget har vært ledet av fylkesmann Ann-Kristin Olsen, og sluttrapport ble
levert desember 2015.
Legeforeningen har lenge etterlyst tiltak for å støtte den kommunale
akuttberedskapen, og mener utvalget har levert en solid rapport med mange gode
forslag til tiltak. I høringsuttalelsen kommenterer Legeforeningen særlig på
forslag til tiltak for å styrke kommunenes akuttberedskap og gir innspill på hvilke
tiltak Helse- og omsorgsdepartementet bør prioritere å følge opp.
Vedtak
Høringsuttalelsen justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet. Endelig
høringsuttalelse godkjennes av Kari Sollien, Ole Johan Bakke og Kjartan
Olafsson før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 46/16
Akademikernes politiske strategi frem mot 2017
2.09-15/6478
Akademikerne hadde sendt skisse til politisk strategi frem mot 2017 på høring til
medlemsforeningene. Saken ble først behandlet på sentralstyrets møte 18.2.2016,
hvor det ble vedtatt at saken skulle settes opp på nytt 15.3.2016.
Akademikernes høringsfrist var 1.3.2016. Sekretariatet hadde utarbeidet
høringsuttalelse basert på sentralstyrets innspill i møtet 18.2.2016, og oversendt
denne til Akademikerne inne fristen med forbehold om sentralstyrets endelige
behandling av saken.
Vedtak
Sentralstyret gir tilslutning til fremlagte innspill til politisk
strategidokument.
Sak 47/16

Legeforeningens forslag til styremedlem i Pensjonskassen for helseforetakene
i hovedstadsområdet

2.10-16/1483
Helse Sør-Øst RHF opprettet "Pensjonskassen for helseforetakene i
hovedstadsområdet" ( PKH), fra 1. januar 2014. Etter pensjonskassens vedtekter
skal tre styremedlemmer med varamedlemmer utpekes av
hovedsammenslutningene som representanter for pensjonskassens medlemmer.
Akademikerne/Legeforeningen hadde hatt ett styremedlem med vara i
toårsperioden fra kassens stiftelse. Det ble lagt til grunn at
Akademikerne/Legeforeningen også ville få dette i fortsettelsen. Sentralstyret fant
det naturlig at Legeforeningen som største forening i Akademikerne helse
fremmet forslag til kandidat som styremedlem og vara.
Vedtak
Legeforeningen fremmer Aasmund Bredeli som styremedlem i PKH, med
Tom Henri Hansen som varamedlem.
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Sak 48/16

Oppnevning av medlemmer til ankenemnd for Rådet for
legemiddelinformasjon

2.11-15/3792
Ankenemnden for Rådet for legemiddelinformasjon ble opprettet ved endringer i
vedtekter for Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon som trådte i kraft 1.
januar 2016. Legeforeningen skulle etter vedtektene oppnevne ett medlem med
bakgrunn som lege eller med farmakologisk kompetanse. LMI skulle oppnevne
ett medlem samt fremme forslag til leder som skulle oppnevnes i samråd med
Legeforeningen.
Vedtak
Som medlem til ankenemnd for Rådet for legemiddelinformasjon for
perioden oppnevnes overlege dr. med. Knut E. A. Lundin.
Legeforeningen gir sin tilslutning til at advokat Jan Fredrik Wilhelmsen
for perioden blir utnevnt til leder av ankenemnden.
Sak 49/16
2.12-16/923

Forespørsel om deltakelse i Medbestemmelsesbarometer
Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Lederne, NITO og
Arbeidsforskningsinstituttet om foreningen sammen med en rekke andre forbund
og tilsyn var interessert i å delta i et Medbestemmelsesbarometer. Målet med
prosjektet er å følge utviklingen av arbeidstakers medvirkning og
medbestemmelse i norsk arbeidsliv.
Vedtak
Sekretariatet gis fullmakt til å inngå forhandlinger om deltakelse i
prosjektet «Medbestemmelsesbarometer». Deltakelse i prosjektet har en
kostnadsramme på 480 000 kroner. Beløpet innvilges fra sentralstyrets
disposisjonskonto for 2016.

Sak 50/16
3.01-14/110

Prosjekt faglige veiledere og retningslinjer
På oppdrag fra sentralstyret (vedtak 121/14) var det gjennomført et prosjekt som
skulle utforme forslag til faglige krav til innhold, prosess, utforming og
publisering vedrørende faglige veiledere og retningslinjer. Prosjektrapporten,
omarbeidet etter høring i foreningen, var 3.9. 2015 blitt fremlagt for sentralstyret,
som vedtok at Legeforeningen skulle utrede muligheten for å samarbeide med
andre aktører, med formål kostnadsfordeling. Sekretariatet hadde kontaktet
Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet, som begge hadde opplyst at de ikke
hadde anledning til konkret samarbeid med Legeforeningen om utvikling av
veiledere og retningslinjer. Begge etater hadde tilbudt opplæring og veiledning i
retningslinjearbeid. Det hadde nylig blitt avklart at Legeforeningen fortsatt skulle
ha omfattende oppgaver innen de nye ordningene for spesialitetsstruktur og
spesialistutdanning, oppgaver som vil kreve mye av de fagmedisinske
foreningene
Vedtak
Sentralstyret konstaterer at en økt satsing fra Legeforeningen for å bistå de
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fagmedisinske foreningene i utvikling av faglige veiledere og
retningslinjer vil medføre ressursbehov av et betydelig omfang. Fordi
Legeforeningen vil få omfattende oppgaver vedrørende myndighetenes
arbeid med spesialitetsstruktur og -innhold vil det ikke være mulig å kunne
prioritere økt satsing på retningslinjer.
Sentralstyret vil berømme de fagmedisinske foreningene som utvikler
faglige veiledere og retningslinjer innenfor egne fagområder, og
oppfordrer dem til å fortsette med dette innenfor samme organisatoriske
og finansielle rammer som tidligere.
Sak 51/16

Satsingsområde 3: Styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten –
delrapport lederutdanning

3.02-15/1139
Sekretariatet hadde lagt frem rapport om lederutdanning for primærleger fra
arbeidsgruppe oppnevnt av sentralstyret 10. mars 2015. Dokumentet hadde etter
sentralstyrevedtak i november 2015 status som delleveranse fra satsingsområde 3,
styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten – Legeforeningens
satsingsområder for perioden 2015-17. Rapporten redegjorde for status,
utviklingstrekk og målbilde for styrking av formell lederkompetanse hos
primærleger, herunder forslag til virkemidler for å nå målbildet. Videre hadde de
primærmedisinske foreninger fremmet ønske om å kunne foreslå oppnevninger av
medlemmer i arbeidsgruppen.
Vedtak
Det etableres en ny arbeidsgruppe med representanter fra aktuelle
foreningsledd til arbeidsgruppe for satsingsområdet «styrket medisinsk
faglig ledelse i primærhelsetjenesten». Ylf/Of bes å foreslå ett medlem.
Sentralstyrets representasjon i arbeidsgruppen ved Kari Sollien (AF) og
Ole Johan Bakke (LSA) videreføres. Presidenten gis fullmakt til å
oppnevne etter innspill fra foreningsleddene.
Sentralstyret utgjør styringsgruppen for satsingsområdet. Arbeidsgruppen
holder sentralstyret løpende orientert om arbeidet for å realisere
satsingsområdet på kort og lengre sikt.
Delområde lederutdanning finansieres innenfor en ramme på inntil
kr 400 000, ved en deling mellom Legeforeningen (sentralstyrets
disposisjonskonto) og Allmennlegeforeningen. Leger i samfunnsmedisinsk
arbeid bidrar, dog med forbehold om godkjenning i sitt landsråd.
Sak 52/16

Høring - Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019-2030 – fremtidig struktur
og kapasitet

3.03-16/1508
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS med
forespørsel om å komme med innspill til deres helhetlige vurdering av
luftambulansetjenestens strategidokument om ambulanseflytjenestens fremtidige
struktur og kapasitet. Strategien gjaldt for tidsrommet 2019-2030. Strategien
presenterte ulike scenario. Høringsinstansene samlet seg om ett av scenariene som
overlegent. Det ble utformet forslag til høringsuttalelse.
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Vedtak
Utkastet til høringsuttalelse godkjennes og oversendes
Luftambulansetjenesten ANS.
Sak 53/16

Rapport om variasjon i helsetjenesten – "For mye, for lite eller akkurat
passe?"

3.04-16/157
I januar hadde Legeforeningens sentralstyre mottatt et rapportutkast fra en
arbeidsgruppe som tok for seg over- og underdiagnostikk, over- og
underbehandling og variasjon i helsetjenesten. På bakgrunn av tilbakemeldingene
fra sentralstyret i januar hadde arbeidsgruppen bearbeidet et nytt utkast som skulle
sendes på høring til Legeforeningens organisasjonsledd.
Vedtak
Rapporten justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet. Utkast til rapport
sendes på høring til Legeforeningens organisasjonsledd med høringsfrist 6.
juni 2016.
Sak 54/16
3.31-16/57

Godkjenning av veiledere
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Veileder i allmennmedisin – Kristin Hunstad
Veileder i allmennmedisin – Peder Ringdal
Veileder i kognitiv terapi - Doris Drews

Sak 55/16
3.32

Forslag til kandidater til lederprisene i pasientsikkerhet
Sekretariatet hadde mottatt henvendelse fra Pasientsikkerhetsprogrammet
vedrørende innspill til kandidater til lederprisene i pasientsikkerhet. Det deles ut
separate priser for spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Vedtak
Forslag fremmes i tråd med sekretariatets innstilling. I tråd med diskusjon
i møtet gis presidenten fullmakt til å foreslå ytterligere kandidater dersom
det skulle komme inn forslag.

Sak 56/16
Landsstyresak - Godkjenning av Den norske legeforenings regnskap for 2015
4.01-15/1720
Regnskapene for 2015 for Den norske legeforening med underliggende fond ble
lagt frem.
Vedtak
Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for
landsstyret.
Sak 57/16
orientering
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Landsstyresak – Godkjenning av regnskap for 2015 til landsstyrets

4.02-15/1720
Regnskapene for 2015 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 58/16
4.03/1575

Statusrapport Legeforeningens økonomi per februar 2016
Legeforeningens regnskap per februar 2016 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per februar 2016 tas til etterretning.

Sak 59/16

Innlemmelse av stiftelsen Norsk klinisk-kjemisk kvalitetssikring i stiftelsen
Kvalitetsforbedringsfond III

4.04-15/5148
Kvalitetsforbedringsfond III hadde invitert Legeforeningen til å uttale seg om et
forslag om å innlemme stiftelsen Norsk klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK) i
stiftelsen Kvalitetsforbedringsfond III, som Noklus er en del av. NKK og Noklus
hadde allerede et etablert samarbeid. Legeforeningen så behovet for å formalisere
samarbeidet, og anbefalte en sammenslåing av de to stiftelsene. Sekretariatet
hadde skrevet utkast til uttalelse som ble vedtatt sendt til Kvalitetsforbedringsfond
III.
Vedtak
Sekretariatets uttalelse sendes til styret i Kvalitetsforbedringsfond III.
Sak 60/16
Landsstyresak - Godkjenning av forretningsorden - innstilling
5.01-15/5896
Sekretariatet hadde fremlagt forslag til forretningsorden for landsstyremøtet i
2016. Forslaget til forretningsorden var uendret i forhold til det som ble vedtatt og
anvendt på landsstyremøtet i 2015.
Vedtak
Sentralstyret innstiller på at forslag til forretningsorden for
landsstyremøtet 2016 godkjennes.
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Sak 61/16
Landsstyresak – Valg av tellekomite
5.02-15/5896
I henhold til den forretningsorden som vanligvis vedtas av landsstyret, skal det i
henhold til pkt 8 velges en tellekomité etter innstilling fra sentralstyret.
Sekretariatet fremla forslag på en tellekomité med åtte medlemmer blant
sekretariatets ansatte. Det ble videre foreslått at generalsekretæren gis fullmakt til
å supplere listen ved behov.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at følgende velges som
tellekomité:
Torbjørn Mellesmo, ØKAD (leder)
Axel Andersen Restrup, ØKAD
Tarald Henriksen, ØKAD
Nina Evjen, FAG
Kari Schrøder Hansen, FAG
Lise Johannessen, SPOL
Lene Brandt Knutsen, JA
Hanne Gillebo-Blom, JA
Generalsekretæren gis fullmakt til å supplere listen ved behov.
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