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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: Innspill Kvinnsland-utvalget – sentrale veivalg og videre prosess
Notat 4: Utgår
Notat 5: Henvendelser om samarbeid med andre
Notat 6: Norsk laboratoriekodeverk
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Notat 7: Oppfordring fra Oslo legeforening om at alle foreningsledd sikrer gode
alkoholfrie alternativer ved arrangementer og foreningsmiddager

Orienteringssaker
Klage- og faktaundersøkelse ved Røntgenavdelingen UNN Tromsø
Referat fra OECD Policy dialogue meeting, Lysebu 5.2.16; Key characteristics
in a patient registry in primary health and care services.
Rapporteringer og kommentarer:
- Legeforeningens lederseminar 20.-21. januar
- Topplederseminar i Akademikerne 21.-22. januar
- Nordic medical board, Stockholm 8.-9. februar
- Tariffkurs, Overlegeforeningen (Of)
- Helsepolitisk seminar i Midt Norge 22. januar
- Medlemsmøte i Tromsø om nasjonal helse-og sykehusplan
- Møte med adm.dir på Ahus med foretakstillitsvalgt for Of og Yngre legers
forening (Ylf)
- Yngre legers forening – jobber med saker relatert til ytringsfrihet, gravide
leger
- En innbygger – en journal
- Hedmarksmodellen
- Akademikernes inntektspolitiske konferanse
- Kvinnslandutvalget
- Møte i Tidsskriftets redaksjonskomite
- Møte vedr. Norsk laboratoriekodeverk
- Lederseminar 18.-19. januar 2017, hotell Bristol
- Pensjonsordning for ansatte i sekretariatet
- Helsejournalistkonferanse 5.-6. september
- Helsedirektoratets publikasjon: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak
og sykehus
- Årskalenderen
- Orientering om forhandlinger

II

Beslutningsmøte

Sak 24/16
1.01-16/830

Policynotat – Kommunalisering av distriktspsykiatriske sentre er feil kur
Regjeringen ønsker å etablere en forsøksordning med å la noen kommuner overta
driftsansvar for distriktpsykiatriske sentre (DPS) fra sykehusene. Formålet er å få
erfaring med at større kommuner får et samlet driftsansvar for psykiske helse- og
rustjenester. Departementets begrunnelse er mer effektiv ressursutnyttelse, bedre
samhandling og mer koordinerte tjenester. Legeforeningen, Psykologforeningen
og Mental Helse Ungdom deler målsettingene, men mener virkemiddelet er
uegnet. Innsatsen for pasienter innen psykisk helse og rus trenger et reelt løft. Å
gjennomføre en strukturell reform gjennom overføring av driftsansvaret til
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kommunen vil ha store ulemper og risiko som klart overstiger mulige positive
konsekvenser. Slik bildet er i dag er risikoen og omkostningene ved et slikt
forsøksprosjekt så stor at det må unngås.
Vedtak
Utkast til policynotat bearbeides i tråd med de endringer som fremkom i
møtet. Leder av Allmennlegeforeningen og leder av Overlegeforeningen
får fullmakt til å godkjenne notatet før det publiseres.
Sak 25/16

Høring – "Med åpne kort - forebygging og oppfølgning av alvorlige
hendelser i helse - og omsorgstjenesten"

2.01-15/5598
Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring norsk offentlig utredning
"Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og
omsorgstjenesten". Forslaget hadde vært på høring i organisasjonen. Sekretariatet
hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse basert på mottatte høringsuttalelser og
tidligere innspill til utvalget.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse bearbeides i tråd med diskusjon i møtet og
godkjennes av president og visepresident før oversendelse til Helse – og
omsorgsdepartementet.
Sak 26/16

Henvendelse om kompetansehevende tiltak ved bruk av kosmetiske
injeksjonsprodukter i Norge

2.02-12/2658
Legeforeningen hadde mottatt henvendelse fra Norsk forening for Estetisk
Plastikkirurgi og Norsk Plastikkirurgisk Forening med ønske om økonomisk,
organisatorisk og/eller politisk støtte fra Legeforeningen til å arbeide med flere
tiltak for å bidra til kvalitet og pasientsikkerhet ved bruk av kosmetiske
injeksjonsprodukter i Norge. Blant forslagene var et råd som skulle lage
retningslinjer for bruk og oppfølgning av kosmetiske injeksjonsprodukter, samt
sikre en faglig standard for behandlere gjennom en felles sertifiseringsordning.
Sentralstyret støttet intensjonene bak arbeidet, men fant ikke grunnlag for
økonomisk støtte eller annen særskilt ressursinnsats fra foreningen knyttet til
dette.
Vedtak
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi og Norsk Plastikkirurgisk
Forening gis tilbakemelding i tråd med fremlagte utkast.
Sak 27/16
2.03-16/246

Merkantil støtte til tillitsvalgte
Landsstyret 2015 vedtok å oversende til sentralstyret et forslag om utredning av
behovet og eventuelle metoder for å gi tillitsvalgte på sykehus merkantil støtte.
Sekretariatet hadde innhentet opplysninger om hvordan andre organisasjoner
hadde innrettet sin støtte til tillitsvalgte. Det forelå også beskrivelser av ulike
alternative modeller, vurderinger av arbeidsgiveransvar, styringslinjer mm.
Sentralstyret anerkjente et behov for støtte til tillitsvalgte flere steder bl.a. som
konsekvens av en skjerpet arbeidsgiverholdning. Tilbudet til tillitsvalgte er
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sammensatt av bl.a. kursprogram, støtte gjennom relevante organisasjonsledd
(yrkesforeningene), arkivmuligheter og rådgivning fra Legeforeningens
sekretariat. Tatt i betraktning den satsing på juridisk bistand som var etterlyst av
Landsstyret i 2015 og som skal fremlegges på møtet 2016 ble det vurdert å ikke
være økonomisk rom for en satsing på merkantil bistand i tillegg.
Vedtak
Sentralstyret ser behovet for å styrke sekretariatets tilbud til tillitsvalgte.
Behovet vurderes i sammenheng med en samlet fremtidig satsing på
sekretariatets tilbud til tillitsvalgte.
Sekretariatet kommer tilbake med et notat til sentralstyrets møte i mars
som beskriver satsingen på de ulike områdene.
Sak 28/16

Høring – Endringer i arbeidsmiljøforskriftene – vold og trusler om vold i
arbeidslivet

2.04-15/6226
Arbeidstilsynet hadde sent på høring forslag om endringer i
arbeidsmiljøforskriftene – vold og trusler om vold i arbeidslivet. I samarbeid med
partene i arbeidslivet hadde Arbeidstilsynet gjennomført en kartlegging av status i
arbeidslivet når det gjaldt vold og trusler i arbeidslivet. På bakgrunn av
kartleggingen ønsket Arbeidstilsynet en tydeliggjøring av regelverket for å
håndterere særlige utfordringer knyttet til vold og trusler om vold som
arbeidstakere kan utsettes for. Det ble derfor foreslått utdypende regulering av
vold og trusler i arbeidsmiljøforskriften. Forslaget ble sendt på intern høring. Med
utgangspunkt i interne høringsinstanser hadde sekretariatet utarbeidet utkast til
høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne.
Sak 29/16
2.05-16/691

Legeforeningens lederpris 2016 – innstillingskomite og statutter
Statuttene for lederprisen og forslag om nedsettelse av innstillingskomitè for
lederprisen 2016 ble lagt frem. Bidrag til åpenhet og ytringsfrihet i sykehus var
blant de forhold som burde vektlegges gjennom statuttene for prisen.
Vedtak
Statutter for Legeforeningens lederpris 2016 vedtas i tråd med forslag fra
sekretariatet.
Det nedsettes en innstillingskomitè bestående av lederne fra
Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen og Yngre legers forening.
Det bes om innspill til kandidater blant medlemmer i sykehus innen
utgangen av mars 2016. Det legges opp til vedtak i sentralstyret i april
2016.

Sak 30/16
2.06-15/5742
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Legeforeningens policynotat om handels- og investeringsavtaler og betydning
for helsesektoren

Sentralstyret hadde i sitt møte 20. januar drøftet et policynotat om handels- og
investeringsavtaler og hvilke konsekvenser disse vil kunne få for helsesektoren.
På bakgrunn av drøftingene i møtet fremla sekretariatet et nytt utkast.
Vedtak
Policynotat om handels- og investeringsavtaler og deres betydning for
helsesektoren vedtas i tråd med sekretariatets utkast.
Sak 31/16
2.07-16/457

Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg
Styret i Troms legeforening hadde i brev av 29. januar d.å. fremmet en sak til
ordinær behandling på landsstyremøtet 2016. Beslutningen om å fremme saken
ovenfor landsstyret var enstemmig. Lovendringsforslaget var varslet innen fristen
på 4 måneder, jf. § 5.1. i Legeforeningens lover. Saken gjaldt endring av
representasjon i Regionutvalg.
Vedtak
Troms Legeforenings lovendringsforslag sendes ut på organisatorisk
høring til Legeforeningens foreningsledd. Høringsbrevet justeres i tråd
med diskusjon i møtet.

Sak 32/16

Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen
som eier – intern høring

2.08-15/1754
Landsstyret vedtok på landsstyremøtet 2015 at det skulle nedsettes et utvalg for å
gjennomgå forholdet mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og
Legeforeningen som eier. Landsstyret vedtok utvalgets mandat og ba sentralstyret
nedsette et bredt sammensatt utvalg. Sentralstyret ble videre bedt om å fremlegge
innstilling til landsstyret på landsstyremøtet i 2016. I sentralstyremøtet 14.
september 2015 nedsatte sentralstyret et utvalg i tråd med landsstyrets vedtak.
Utvalget har som ledd i forberedelse av landsstyresaken levert en rapport med
forslag til endringer i Legeforeningens lover.
Vedtak
Forslaget sendes ut på bred organisasjonsmessig høring til lokalforeninger,
yrkesforeninger, Norsk medisinstudentforening, fagmedisinske foreninger,
spesialforeninger, regionutvalg og Eldre legers forening i tråd med
fremlagt utkast til brev som ledd i forberedelse av landsstyresaken.
Høringsfrist settes til 4. april 2016.
Sak 33/16
2.09-16/801

Kurs for ansattvalgte styremedlemmer i helseforetak
Legeforeningens sentralstyre har tidligere vedtatt at det skulle gjennomføres et
kurs for ansattvalgte styrerepresentanter i helseforetakene. Sekretariatet hadde
utarbeidet utkast til kursprogram.
Vedtak
Sekretariatet gjennomfører kurs for ansattvalgte styremedlemmer i
helseforetak i henhold til fremlagte kursprogram.
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Sak 34/16
Rapport for Juridisk bistandsprosjekt III
2.10-15/4543
Sentralstyret nedsatte 13.10.2015 et utvalg som skulle vurdere hvordan
Legeforeningens tilbud til medlemmene skal være når det gjelder juridiske
tjenester. Utvalget la frem sin rapport, som konkluderte med at det var et behov
for en betydelig styrking av dagens juridiske tilbud, og anbefalte at denne
styrkingen ble gjort gjennom fortrinnsvis å øke kapasiteten i sekretariatet i
Avdeling for Jus- og arbeidsliv samt styrke Rettshjelpsordningen. Utvalget
tilrådet både strakstiltak og en varig styrking, og fremla et opplegg for
finansiering av dette, herunder også for fremtiden.
Vedtak
Rapporten sendes på høring med sikte på landsstyrebehandling i 2016.
Sekretariatet bes vurdere om og eventuelt hvordan videre utredninger
av deltema skal følges opp før ny sak legges fram for sentralstyret.
Sak 35/16
Akademikernes politiske strategi frem mot 2017
2.11-15/6478
Akademikerne hadde sendt skisse til politisk strategi frem mot 2017 på høring til
medlemsforeningene. Sekretariatet la frem forslag til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse bearbeides i tråd med diskusjon i møtet før
saken legges frem på nytt i sentralstyremøtet i mars.
Sak 36/16

Landsstyresak - Forslag om endring av funksjonsperiode for
organisasjonsledd i Legeforeningen – innstilling

2.12-15/5081
Forslag til endring av funksjonsperioden for organisasjonsledd i Legeforeningen
hadde blitt sendt på høring i organisasjonsleddene. De fleste organisasjonsleddene
uttalte seg positivt til endringer, men det var flere ulike syn på andre innretninger
enn de foreslåtte. Etter en totalvurdering fant sentralstyret at det ikke var grunnlag
for å gå videre med forslaget overfor landsstyret.
Vedtak
Sentralstyret mener det ikke er grunnlag for endring av funksjonsperioden
for organisasjonsledd i Legeforeningen.
Sak 37/16
2.13-16/923

Forespørsel om deltakelse i Medbestemmelsesbarometer
Legeforeningen hadde mottatt forespørsel fra Lederne, NITO og
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) om flere forbund og tilsyn skal gå sammen om
et Medbestemmelsesbarometer som skal ta pulsen på, og følge utviklingen av
arbeidstakers medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv.
Vedtak
Saken utsettes.

Sak 38/16
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Høring - Tjenestebasert adressering ved elektronisk samhandling

3.01 -15/6446
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om standard for
tjenestebasert adressering ved elektronisk samhandling. Legeforeningen støttet
forslagene i standarden
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes til Helsedirektoratet.
Sak 39/16
Oppnevning fra Allmennlegeforeningen til IT-utvalget
3.02-11/5937
IT-utvalgets mangeårige leder, Kjartan Olafsson, Allmennlegeforeningen,
meddelte IT-utvalget i november 2015 at han ønsket å tre ut av utvalget ettersom
han var blitt valgt inn i sentralstyret. Allmennlegeforeningen ble forespurt om ny
representant, og foreslo Egil Johannesen.
Vedtak
Til Legeforeningens IT-utvalg, for resterende valgperiode, oppnevnes Egil
Johannesen, Allmennlegeforeningen.
Sak 40/16
3.31-16/834

Søknad om midler til prosjektstilling – ny spesialisering
Fra sekretariatet forelå det søknad om midler til prosjektstilling på kr 750 000 i
forbindelse med arbeidet med bl.a. utvikling av læringsmål for de 45
spesialitetene i ny spesialiseringsordning. Søknaden var sendt og behandlet i
utvalget for Utdanningsfond I, men pga. beløpets størrelse var det sentralstyret
som endelig behandlet søknaden.
Vedtak
Det bevilges kr 750 000 fra Utdanningsfond I til prosjektstilling i
sekretariatet i forbindelse med arbeidet med ny spesialiseringsordning.
Bevilgningen belastes Utdanningsfond I og konto Andre prosjekter.

Sak 41/16
4.01-16/887

Forslag til endring av lånerenten i Lånefondet
Renten på nye lån i Lånefondet fastsettes i dag som 2,0 % -poeng over
"normalrenten for gunstige lån i arbeidsforhold" (Normrenten). Normrenten i
inneværende periode (1.12. 2015 – 1.3. 2016) er fastsatt til 2,7 % slik at nye lån i
Lånefondet per i dag har en rente på 4,7 %. Med bakgrunn i en nedgang i
utlånsvolumet det siste året samt økt renteforskjell mellom renten i Lånefondet og
renter i bank, la sekretariatet frem forslag om å sette ned renten med 0,25 % poeng.
Uavhengig av dette rentekuttet bidrar ny modell for beregning av normrenten
vedtatt i Statsbudsjettet for 2016, til at normrenten fra 1.3. 2016 senkes til 2,3 %.
Dette betyr en nedgang i Lånefondets rente på ytterligere 0,40 % -poeng. Ny rente
i Lånefondet vil etter dette utgjøre 4,05 % med virkning fra 1.3. 2016.
Vedtak
Rentesatsen i Lånefondet reduseres med 0,25 % -poeng og fastsettes etter
dette til 1,75 % -poeng over Normrentesatsen for gunstige lån i
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arbeidsforhold. Endringen gis virkning etter seks ukers varslingsfrist for
eksisterende lån, og umiddelbart for nye lån.

Sak 5.01
15/5896

Landsstyresak - oppfølging av vedtaksprotokoll - landsstyremøte 2015
Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte
2015.
Vedtak
Oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2015 tas til
etterretning.

Sak 5.02

Oppnevning av Legeforeningens representant i styret for Christiania Torv
AS

11/96
Generalforsamlingen i Christiania Torv AS skal velge styre hvert annet år.
Legeforeningen oppnevner to styremedlemmer, og SOP oppnevner to
styremedlemmer.
Vedtak
Som representanter for Legeforeningen i styret i Christiania Torv AS
oppnevnes generalsekretær Geir Riise og Anja Fog Heen, sentralstyret.
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