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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

16/216 

       Fullført og godkjent den 25.4.2016 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 18.4.2016 

 

Legenes hus, Oslo 
 

 

 

Til stede fra 

 

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

Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Ole Johan Bakke, Kjartan 

Olafsson  

  

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland 

 

 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Stein Runar 

Østigaard, Hedda Maurud, Anders Vollen, Gorm Hoel, Mattis Dahl 

Åmotsbakken, Sara Underland Mjelva, Torbjørn Mellesmo, Axel Anders 

Restrup, Hege Synne Rahm, Kent Gutvik, Ole Anders Stensen, Kari 

Schrøder-Hansen, Nina Evjen, Marte Løvald Edvardsen, Øydis Rinde 

Jarandsen, Merete Dahl, Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen, 

Siri Næsheim, Pål Alm Kruse, Ida Øygard Haavardsholm, Berit Seljebotn, 

Ellen Bye Knutsen. 

 

Sjefredaktør Are Brean var tilstede i forbindelse med sak 75/16 

 

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 
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Notat 5: Samarbeid med andre: Alliansen for en time fysisk aktivitet i skolen 

 

 

Orienteringssaker: 

  Dekning av utgifter til båretransport ved medisinsk obduksjon 

  Årsrapport Utdanningsfond II og III – orienteringssak 

  Fremtidig spesialistutdanning – status for pågående prosjekter 

Satsningsområde 3: Styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten  

 

 

 

  Rapporteringer og kommentarer: 
- CPME-møte i Brussel 

- Henvendelse fra Felleskatalogen vedrørende kurs om LMIs elektroniske 

satsing 

- Møte i Akademikernes organisasjonsutvalg 

- Møte med Torgeir Micaelsen, Ap 

- Kurs for Legeforeningens styremedlemmer i regionale helseforetak og 

helseforetak  

- Møte i Standard Norge om tema velferdsteknologi 

- Ylf og Of - møte med overleger og leger i spesialisering ved sykehuset 

Innlandet 

- Landsrådsmøte og vårkurs på Svalbard for Overlegeforeningen  

- Møte med Norsk forening for hud og veneriske sykdommer vedrørende faste 

stillinger og utdanningskapasitet.  

- Spesialistutdanning : møte i arbeidsgruppe 4: Systemer for utdanningsløp 

regionalt og tverregionalt, samt overgangsordninger. 

- Kommende årsmøte Ylf 22. april, Kristiansand 

- Yngre legers forening lanserer ny nettside 22 april 

- Spesialistutdanning : møte i arbeidsgruppe 2:  IKT- og kommunikasjonsstøtte 

for LIS-utdanningsløpene. 
- Utdanningsfond 1 og arbeid med budsjett 2017 

- Møte i vurderingsgruppen En innbygger – en journal 

- Møte i produktstyre helsenorge. 

- Møte i Kvinnslandutvalget 

- Årsmøte i Patologforeningen 

- Norsk laboratoriekodeverk og presentasjon fra ehelse-direktoratet for Norsk 

patologforening 

- Lansering av Beslutningsstøttesystem for sykmeldere 

- Invitasjon til oppfølgingsmøte vedrørende praktisering av aktivitetskravet, 

NAV 

- Desisorrapport 2015  

- Ulike forhandlingsaktiviteter pågår 

   

 

 

II  Beslutningsmøte 
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Sak 62/16 Forberedelser landsstyremøtet – forslag til tema og spørsmål 

omnibusundersøkelsen og resolusjoner 

1.01-16/2187 

Legeforeningen gjennomfører en landsomfattende opinionsundersøkelse 

(omnibus) i forkant av landsstyremøtet 2016.  Undersøkelsen starter 9. mai og 

rapport vil foreligge 19. mai. Sekretariatet la frem forslag til spørsmål og 

utforming av undersøkelsen. Sekretariatet la også frem forslag på tema for 

resolusjoner på landsstyremøtet. 

 

Vedtak 

Spørsmål i forbindelse med opinionsundersøkelsen justeres i tråd med 

diskusjonen i møtet. Formål med undersøkelsen evalueres i etterkant av 

landsstyremøtet. 

 

Sekretariatet arbeider videre med utkast til resolusjoner i tråd med 

sentralstyrets innspill. 

 

Sak 63/16 Visjon 2030 – oppfølging etter sentralstyrets arbeidsseminar  

1.02-16/2140 
Under sentralstyrets arbeidsseminar høsten 2015 fremkom det er ønske om å tenke 

mer strategisk og forsøke å se inn i krystallkulen 15 år frem i tid. Sekretariatet la frem 

et førsteutkast til notat om Visjon 2030 med flere konkrete forslag til hvordan dette 

arbeidet kan gripes an.   

 

Vedtak 

Sekretariatet arbeider videre med konkretisering av temaene i Visjon 2030 

i tråd med tilbakemeldingene i møtet.  

 

Sak 64/16 Prinsipp- og arbeidsprogram 2015 - 2017 – status etter seks måneder 

1.03-15/665  

Landsstyret vedtok i 2015 Prinsipprogram for 2015-19, og Arbeidsprogram for 

2015-17. Begge programmene var utformet og utviklet av en arbeidsgruppe 

nedsatt av det forrige sentralstyret. Programmene var på høring i forkant av 

landsstyrets behandling, og ble justert i tråd med landsstyrets innspill. 

Programmene var bredt forankret i organisasjonen og gjennomarbeidet over tid. 

Prinsipprogrammet er som overordnet dokument basert på foreningens 

formålsparagraf. Det beskriver en videreføring av verdigrunnlaget for foreningens 

arbeid i fireårsperioden frem mot 2019. Arbeidsprogrammet for inneværende 

toårsperiode er mer konkret enn tidligere programmer. Det har tydelige budskap 

som i større grad kan evalueres underveis for grad av gjennomslag/ 

gjennomføring. Arbeidsprogrammet ble lagt fremfor sentralstyret til evaluering og 

oppfølging.    

 

Vedtak: 

Innspill til oppfølging av Arbeidsprogrammet de neste seks månedene 

følges opp av sekretariatet. Status for arbeidet evalueres igjen i 

sentralstyrets møte i november 2016.  
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Sak 65/16 Henvendelser om samarbeid med andre: Leger uten grenser og Norsk 

sykehus og helsetjenesteforening 

1.04-16/2188 

Samarbeid med andre var tema på landsstyremøtet i 2015, og landsstyret vedtok 

rammer og prinsipper for Legeforeningens samarbeid med andre. Samarbeid med 

andre kan være formålstjenlig for å ivareta Legeforeningens rolle innen medisinsk 

fagutvikling og som helsepolitisk aktør. Fagutvikling, fagmedisinske hensyn og 

foreningens helsepolitikk skal være retningsgivende for valg av 

samarbeidsformer.  Sekretariatet hadde mottatt henvendelser om samarbeid fra 

Leger uten grenser og Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH).  

 

Vedtak 

Modell for samarbeid med Leger uten grenser og Norsk sykehus og 

helsetjenesteforening arbeides videre med i tråd med diskusjon i møtet.  

 

Sak 66/16 Legeforeningens modulbaserte lederkurs for førstelinjeledere i sykehus – 

videre  arbeid 

1.05-12/3978 

Ledelse er viktig for Legeforeningen. Målet er at helsetjenesten skal få så god 

ledelse som overhode mulig. I forrige sentralstyreperiode understreket 

Legeforeningen spesielt behovet for å satse på førstelinjelederne i sykehus. 

Vurderingen av eksisterende kurs på BI og Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi, Universitet i Oslo (UiO) medførte at Legeforeningen i 2013 

utviklet en egen modulbasert lederopplæring for førstelinjeledere i sykehus. Nå er 

det imidlertid kommet nye momenter som gjør at man på ny bør vurdere om 

Legeforeningen bør drive egen lederopplæring. Ett av de viktigste momentene er 

at Avdeling for helseledelse og helseøkonomi fra og med høsten 2016 har lagt om 

det erfaringsbaserte masterkurset i helseadministrasjon og ledelse til et 

modulbasert kurs som løper over tre semestre, slik at det kan kombineres med 

jobb og overlegepermisjoner. Kurset er meritterende og ser ut til å omhandle 

mange av de samme temaene som Legeforeningens lederkurs; dvs tema som 

helserett, foretaksøkonomi, kvalitet og pasientsikkerhet og ledelsesteorier.  

 

Vedtak 

Sentralstyret ønsker å vurdere om Legeforeningens ressurser bør vris fra å 

drive egen lederopplæring til å støtte det nyutviklede modulbaserte kurset 

ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO, for eksempel 

gjennom bistand, stipender eller på annen måte.   

 

Leder av Overlegeforeningen og leder av Leger i samfunnsmedisinsk 

arbeid med bistand fra sekretariatet kontakter Avdeling for helseledelse og 

helseøkonomi for å få belyst mulighetsrommet. Saken legges så på nytt 

frem for sentralstyret, før en eventuell organisasjonsmessig høring. 

 

Sak 67/16 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for røykavvenning hos fastlegen  

1.06-16/956 

Helsedirektoratet hadde utarbeidet nye retningslinjer for røykeavvenning hos 

fastlegen. Anbefalingenes hovedpunkter er: 1) minimal intervensjon bør 

gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner, 2) alle som ønsker å slutte å røyke 

bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning og 3) alle som ønsker å slutte å 
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røyke bør vurderes med tanke på medikamentell behandling. Legeforeningen 

mener retningslinjen i all hovedsak er konkret og praksisnær, men ser ingen grunn 

til at retningslinjen kun skal gjelde for fastlegene. Legeforeningen anbefaler 

derfor at retningslinjen bør brukes av hele legegruppen og annet helsepersonell. 

Legeforeningen støtter at retningslinjer kommer i en digital versjon, men mener 

søkefunksjonen i retningslinjen ikke er god nok. Helsedirektoratet bør også 

vurdere å utarbeide en samlet livsstilsveileder ettersom anbefalingene i 

retningslinjen også vil være gjeldene for andre livsstilsutfordringer. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 68/16 Høring – Rapport om kapasitet og tilpasninger i Oslo og Akershus 

sykehusområder 

1.07-16/185  

Helse Sør-Øst RHF har gjennom 2015 arbeidet særskilt med 

kapasitetsutfordringer for sykehusområdene i Oslo og Akershus. Det er utarbeidet 

en prosjektrapport som er sendt ut på bred høring. Rapporten har vært på intern 

høring i alle Legeforeningens organisasjonsledd. De innkomne uttalelsene til 

Legeforeningen ligger til grunn for sekretariatets utkast til høringsuttalelse. 

Legeforeningen har i sitt høringssvar gitt innspill til hvordan sikre bedre 

oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo og Akershus – på kort, mellomlang 

og lang sikt. Legeforeningen knytter også kommentarer til utfordringenes årsaker 

og tidligere feildisponeringer og beslutninger fattet av Helse Sør-Øst. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og 

oversendes Helse Sør-Øst RHF.  

  

Sak 69/16 Landsstyresak: Den norske legeforenings årsmelding for 2015 

1.08-16/2229  

Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2015 for Den norske legeforening. 

 

Vedtak 

Årsmeldingen justeres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger og 

oversendes landsstyret.  

 

Sak 70/16 Legeforeningens kandidat til Akademikerprisen 2016 

1.09-14/623 

Legeforeningen var invitert av Akademikerne til å fremme kandidater til 

Akademikerprisen 2016. Prisen skal bidra til å skaffe publisitet og 

medieoppmerksomhet om Akademikerne og gis til en norsk eller utenlandsk 

enkeltperson som fremmer akademisk metode og frihet i sitt arbeid.  

Legeforeningens foreningsledd var invitert til å foreslå kandidater. Norsk 

anestesiologisk forening. Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær 

avbilding, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk nevrologisk forening 

fremmet til sammen fire kandidater. 

 

Vedtak 

Legeforeningen fremmer Dag Berild som kandidat til Akademikerprisen 
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2016. 

 

Sak 71/16 Forslag til oppnevning av medlem/varamedlem til Staten helsepersonellnemd  

2.01-16/1691   

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten hadde bedt Legeforeningen om å foreslå 

medlem og varamedlem til Statens helsepersonellnemd. Saken ble forelagt 

yrkesforeningene og sekretariatet hadde forelagt forslag til vedtak om oppnevning 

for sentralstyret.  

 

Vedtak 

Trond Egil Hansen foreslås som medlem og Jon Lunde foreslås som 

varamedlem til nemda for en ny periode på tre år.  

 

Sak 72/16 Høring - Produktivitetskommisjonens andre delrapport - NOU 2016: 3  

2.02 -15/1337   

Finansdepartementet hadde sendt NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra 

ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi på høring. Forslaget hadde vært på høring i 

organisasjonen. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med 

utgangspunkt i interne høringsuttalelser og vedtatt politikk på området.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med små endringer og oversendes 

Finansdepartementet. 

  

Sak 73/16 Landsstyresak - Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 

Regionutvalg   

2.03-16/457  

Styret i Troms legeforening hadde i brev av 29. januar d.å. fremmet en sak til 

ordinær behandling på landsstyremøte 2016. Lovendringsforslaget gjelder endring 

av representasjon i Regionutvalg (RU). Lovendringsforslaget ble behandlet på 

sentralstyremøte 18. februar. Her vedtok sentralstyret å sende 

lovendringsforslaget ut på bred organisatorisk høring til Legeforeningens 

avdelinger og spesialforeninger med høringsfrist 4. april. Det har innkommet ti 

høringssvar, henholdsvis fra Regionutvalget Sør-Øst, Hedmark legeforening, 

Nordland legeforening, Norsk forening for arbeidsmedisin, Norsk geriatrisk 

forening, Praktiserende spesialisters landsforening, Sør-Trøndelag legeforening, 

Telemark legeforening, Yngre legers forening og Overlegeforeningen. 

 

Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i 

Legeforeningens lover § 3-8 vedtas. 

 

Sak 74/16 Høring – Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser 

2.04-16/376 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift om 

farmakogenetiske undersøkelser. Forslaget gikk ut på å unnta farmakogenetiske 

undersøkelser fra kravene om skriftlig samtykke, genetisk veiledning, godkjenning 

av virksomhet og rapportering i bioteknologiloven. Legeforeningen var positiv til 

forslaget og gav sin støtte til den foreslåtte forskriften. 
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Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Sak 75/16 Landsstyresak - Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - forslag 

om endring av Legeforeningens lover § 4-2 m.fl. om Tidsskrift for Den 

norske legeforening – innstilling  

2.06-15/1754 

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 leverte en rapport til sentralstyret 18. februar 2016 med forslag til 

endringer i Legeforeningens lover. Sentralstyret vedtok å sende saken, inkludert 

rapporten, på bred organisasjonsmessig høring.  

 

Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslagene til endringer i 

Legeforeningens lover § 4-2 m.fl. vedtas.   

   

 Sak 76/16 Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2016  

3.01 -16/1418 

Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2016 ble utlyst i 

Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-24/2015 og 1/2016 og på 

Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.  

 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler ett studie- og reisestipend på kr 60 000 fra Caroline 

Musæus Aarsvolds fond 2016 i henhold til innstillingen fra den 

sakkyndige komiteen. Stipendmottakeren inviteres til å motta stipendet på 

Legeforeningens landsstyremøte. Ikke benyttede stipendmidler, 

kr 60 000, kan benyttes for tildeling i 2017.  

 

Sak 77/16 Marie Spångberg-prisen 2016 

3.02-15/6461 

Marie Spångberg-prisen ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 23-

24/2015 og 1/2016 og på Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en 

sakkyndig bedømmelseskomité.  

 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen 2016, kr 30 000, i henhold til 

innstilling fra den sakkyndige komiteen. Stipendmottakeren inviteres til å 

motta stipendet på Legeforeningens landsstyremøte. 

 

Sak 78/16 Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2016 

3.03-16/1244 

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for 

Den norske legeforening nr. 23-24/2015 og 1/2016 og på Tidsskriftets nettside. 
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Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.  

 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for 

primærhelsetjenesten i 2016, kr 50 000, i overensstemmelse med 

innstillingen. Det er opp til prisvinnerne å bestemme hvordan prisen skal 

deles. En representant for prismottakerne inviteres til å motta prisen på 

Legeforeningens landsstyremøte.  

 

Sak 79/16 Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2016 

3.04-16/1056 

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for 

Den norske legeforening nr. 23-24/2015 og 1/2016 og på Tidsskriftets nettside. 

Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.  

 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for 

primærhelsetjenesten i 2016, kr 50 000, i overensstemmelse med 

innstillingen. Det er opp til prisvinnerne å bestemme hvordan prisen skal 

deles. En representant for prismottakerne inviteres til å motta prisen på 

Legeforeningens landsstyremøte.  

 

Sak 80/16 Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2016 

3.05-16/454 

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av pris fra Den norske 

legeforenings fond for forebyggende medisin.  

 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for 

forebyggende medisin 2015 i henhold til innstilling fra den sakkyndige 

komiteen. Prisen er på kr 30 000. Det er opp til forfattergruppen å avgjøre 

hvordan prisbeløpet skal deles dem i mellom. Førsteforfatter av artikkelen 

inviteres til å motta prisen på Legeforeningens landsstyremøte.  

 

Sak 81/16 Støtte til den 6. europeiske konferansen om migrant og etnisk minoritetshelse 

3.06-16/2019 

23. – 25. juni i år holdes den 6. europeiske konferansen om helse for migranter og 

etniske minoriteter (EUPHA's  6th European Conference on Migrant and Ethnic 

Health). Norsk arrangør er Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse 

(NAKMI). Konferansen støttes av Oslo by, Nordforsk, Helsedirektoratet og 

Høgskolen i Oslo og Akershus.  Arrangøren ønsket Legeforeningen til 

konferansen og hadde søkt om støtte på kr 20 000 til priser til de tre beste 

posterne. Temaet for konferansen er Equity – the Policy Practice Gap in Health. 

Konferansen er svært aktuell både på grunn av økt tilstrømming av flyktninger til 

Europa og Norge og fordi Legeforeningen gjennom både Verdens legeforening 

(WMA) og Den europeiske legeforening (CPME) i flere år har vært engasjert i 

sosiale betingelser for helse. Flere av Legeforeningens statusrapporter berører 

også disse temaene.  

 

Vedtak 
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Konferansen EUPHA's 6th European Conference on Migrant and Ethnic 

Health støttes med kr 20 000.  

 

Sak 82/16 Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann 

3.07-16/282 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny 

forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). 
Legeforeningen støttet forskriftsendringen men pekte på at kommunelegens 

medisinskfaglige kompetanse bør være en formell del av beredskapen for 

vannforsyning og drikkevann.   
 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes til Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Sak 83/16 Høring - Retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn 

(0-3 år) 

3.08 -16/1749 

Legeforeningen hadde mottatt fra Helsedirektoratet en høring om forslag til 

retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0-3 år). 

Legeforeningen støttet retningslinjen, og utarbeidet et høringssvar. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 84/16  Landsstyresak – Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

3.09-16/157  

På bakgrunn av et rapportutkast fra en arbeidsgruppe om variasjon, over- og 

underforbruk i helsetjenesten, hadde Legeforeningens sentralstyre i januar vedtatt 

at temaene skulle diskuteres på landsstyremøtet. Sekretariatet hadde utformet brev 

til landsstyret med diskusjonspunkter om temaet, og rapporten skulle sendes til 

landsstyret som vedlegg til brevet. 

 

Vedtak 

Oversendelsesbrevet til landsstyret justeres i tråd med diskusjon i møtet.  

 

Sak 85/16   Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles 

innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom 

3.10-16/813 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet. Høringen ba om svar 

på utfordringer innen ledelse og samarbeid med andre deler av den kommunale 

helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten og på retningslinjer til 

helsekontroller ved Helsestasjoner 0-5 år. Legeforeningen påpekte 

forbedringspunkter innen ledelse ved en tydeligere oppgavefordeling og mer 

fokus på det samfunnsmedisinske perspektivet. Legeforeningen påpekte videre 

behovet for tydeligere rollefordelinger mellom institusjonene og krav til 

elektronisk kommunikasjon til samhandlende personell via helsenettet. 

Legeforeningen påpekte også at kapitlet om opplysningsplikt til barnevernet 

inneholder knapp omtale av de aktuelle bestemmelsene, som medfører mindre 
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tydelig veiledning en ønsket og at rollefordeling mellom fagpersonene ved 

helsekontroller utført ved helsestasjoner må tydeliggjøres. Legeforeningen 

påpekte avslutningsvis at nettbaserte veiledere er et fremskritt men at 

brukervennlighet og søkbarhet kan forbedres ytterligere. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.  

 

Sak 86/16 Landsstyresak – Medisinskfaglig ledelse i kommunene  
3.11-15/1139 

Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten er et satsingsområde for 

Legeforeningen i perioden 2015-2017. For å kunne yte god pasientbehandling er 

legen avhengig av en velfungerende organisering og ledelse av helsetjenesten. 

Legeforeningen mener at de som kjenner pasientbehandlingen best må være med 

å forme betingelsene for arbeidet, og at leger i primærhelsetjenesten i økende grad 

bør ha formell kompetanse for å fylle sine lederroller på alle nivåer i de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Rapporten "Lederutdanning for 

primærleger" inneholder konkrete anbefalinger om hvordan man kan styrke 

primærlegers muligheter til å gjennomføre lederutdanning opp til og med 

mastergrads nivå. 

 

Vedtak 

Landsstyret tilskrives tråd med sekretariatets utkast til brev. 

Arbeidsgruppens leder, Ole Johan Bakke, vil redegjøre for landsstyret om 

bakgrunnen for arbeidsgruppens anbefalinger i delrapport 

"Lederutdanning i primærhelsetjenesten", og det videre arbeidet med 

satsingsområde 3 – "Styrket medisinskfaglig ledelse i 

primærhelsetjenesten". 

 

Sak 87/16 Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 

3.31 -13/5069 

På bakgrunn av vedtak fattet av landsstyret i juni 2009 om opprettelse av 

kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene, hadde sentralstyret i 

møte 6. desember 2013 fattet vedtak om opprettelse av en arbeidsgruppe for 

utredning av kompetanseområde i smertemedisin. 

 

Arbeidsgruppens rapport forelå i desember 2015. Forslaget hadde vært på høring i 

Legeforeningens organisasjon, og på bakgrunn av de innkomne uttalelser var det 

utarbeidet utkast til brev til landsstyret. 

 

Vedtak 

Landsstyret tilskrives tråd med sekretariatets utkast til brev, hvor det 

anbefales at det vedtas å opprette kompetanseområde i smertemedisin. 

 

Landsstyret anbefales å delegere til sentralstyret å fastsette endelige 

bestemmelser for utdanningen, etter at arbeidsgruppen har vurdert de 

innkomne kommentarer til det foreslåtte regelverk. Det anbefales at 

sentralstyret gis fullmakt til å etablere kompetanseområdet, herunder å 

oppnevne sakkyndig komite.  
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Sak 88/16 Godkjenning av veiledere  

 3.32-16/57 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Veileder i samfunnsmedisin – Lene Stene Salberg 

 

Sak 89/16 Landsstyresak - Grunnutdanning for leger - utvikling og harmonisering – 

rapport 

 3.33-14/1015 

Sentralstyret hadde i møtet i januar 2016 besluttet å sende rapporten 

Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering på høring i 

Legeforeningens organisasjon. Det hadde kommet 27 høringsuttalelser fra 

organisasjonsleddene. Høringsinstansene berømmet Legeforeningen for å sette 

grunnutdanning på dagsorden. Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2016 

hadde sekretariatet utarbeidet utkast til brev til landsstyret der forslag til 

diskusjonspunkter var oppsummert. Rapporten er uendret etter høringsrunden. 

 

Vedtak 

Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev, med enkelte 

justeringer. Rapporten Grunnutdanning av leger – utvikling og 

harmonisering forelegges for landsstyret.  

 

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med en plan for videre 

oppfølging av rapporten.  

 

Sak 90/16 Landsstyresak – Etterutdanning av overleger og spesialister – rapport 

 3.34-14/5023 

Utvalgets rapport om utforming av struktur, innhold og organisering av legers 

etterutdanning ble av sentralstyret i møte 20. januar 2016 lagt ut på intern høring i 

Legeforeningens organisasjon med høringsfrist 16. mars 2016. Det var 

innkommet 42 høringssvar. Høringsinstansene ble bedt om å komme med 

synspunkter på rapporten og særlig kommentere temaer i tråd med høringsbrev til 

organisasjonsleddene. Høringsinstansene uttrykte bred tilslutning til 

arbeidsgruppens forslag til obligatorisk etterutdanning. 

 

Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2016 hadde sekretariatet utarbeidet 

utkast til brev til landsstyret der forslag til høringspunkter var oppsummert.   

 

Vedtak 

Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev med de 

justeringer som fremkom i møtet. Rapport om etterutdanning av overleger 

og spesialister legges frem for landsstyret. 

 

Sak 91/16 Godkjenning i kompetanseområdet allergologi 

 3.35-16/5040 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 
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Vedtak 

Godkjent ble: Bolle, Roald 

 

Sak 92/16   Legeforskningsinstituttet - videre finansiering 

4.01-16/2125 

Legeforeningens femårige avtale med Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 

(SOP) om kjøp av forskningstjenester fra Legeforskningsinstituttet (LEFO), 

utløper den 30.6. 2016. Det forelå til møtet en handlingsplan over pågående og 

planlagte prosjekter for den neste femårs perioden som LEFO hadde utarbeidet på 

forespørsel fra SOPs styre. SOP er positiv til å videreføre instituttet, og har utpekt 

to representanter fra styret til å inngå forhandlinger med Legeforeningen om 

videre kjøp av forskningstjenester fra LEFO.   

 

Vedtak 

Legeforeningens president Marit Hermansen og visepresident Jon Helle 

gis fullmakt til å inngå avtale med Sykehjelps- og pensjonsordningen for 

leger (SOP) om kjøp av forskningstjenester fra Legeforskningsinstituttet.  

 

Sak 93/16 Premiereguleringsfondet – oppnevning av medlem til styret 

4.02-16/2143 

Terje Lycke hadde meldt fra til sekretariatet at han trekker seg som styremedlem i 

Premiereguleringsfondet. Sekretariatet hadde henvendt seg til Praktiserende 

spesialisters landsforening og bedt om forslag til ny representant til fondets styre.  

 

Vedtak 

Terje Lycke løses fra vervet som medlem av Premiereguleringsfondets 

styre. Vera Mahler, Praktiserende spesialisters landsforening, oppnevnes 

som nytt medlem av styret. 

   

Sak 94/16 Landsstyresak – Rammebudsjett for Den norske legeforening 2017 

4.03-16/1576 

Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens budsjett for 017 

ble lagt frem og drøftet.  

 

Vedtak 

Forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2017 legges 

frem for landsstyret. 

  

Sak 95/16 Landsstyresak – Regnskap for SOP 2015 

4.04-16/2253 

Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 

2015 ble lagt frem for oversending til landsstyret.  

 

Vedtak 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og 

regnskap for 2015 tas til orientering og legges fram for landsstyret til 

godkjenning. 

 

Sak 96/16 Status Legeforeningens økonomi mars 2016  

4.05-16/1575 
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Legeforeningens regnskap per mars 2016 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per mars 2016 tas til etterretning.  

 

Sak 97/16 Ny regnskapsstandard for Legeforeningen fra og med regnskapsåret 2017 

4.06-16/2248 

Legeforeningen sentralt har siden regnskapsåret 2010 benyttet regnskapsstandard 

for ideelle organisasjoner i sin regnskapsavleggelse. Dette betyr at 

regnskapsstrukturen er bygget opp rundt en formåls- eller aktivitetsstruktur til 

forskjell fra den tradisjonelle artsbaserte (kostnadstype) oppstillingen som brukes 

i de aller fleste virksomheter i Norge.  Formålet med aktivitetsregnskap er å gi en 

bedre beskrivelse på hvordan anskaffede midler blir benyttet, og i hvilken grad 

organisasjonen lykkes med å oppfylle sitt mål samt hvor effektivt midlene blir 

benyttet.  

 

Det er sekretariatets vurdering at det beskrevne formålet med regnskapsmalen 

fullt ut vil bli ivaretatt selv om regnskapet avlegges i henhold til et artsoppsett. 

Flere års erfaring med å avlegge regnskapet i henhold til en aktivitetsstruktur, 

tilsier at dette først og fremst er en komplisert regneøvelse som hverken gir 

merverdi knyttet til den løpende økonomistyringen eller bidrar til økt 

informasjonsverdien av regnskapet.  Fordi regnskapsmalen for ideelle 

organisasjoner benyttes av svært få virksomheter kreves det dessuten omfattende 

tilpasninger i regnskapssystem og budsjetteringsverktøy.  

 

Det foreslås at Legeforeningens regnskap fra og med regnskapsåret 2017 avlegges 

i henhold til et tradisjonelt bedriftsøkonomisk artsoppsett. Regnskapene vil 

fortsatt bli supplert med egne formålsrapporter innen alle vesentlige virksomhets- 

og satsingsområder. 

 

Vedtak 

Fra 2017 skal Legeforeningens offisielle regnskap følge et artsoppsett. For 

foreningsleddene vil det være valgfritt om man følger et arts- eller 

formålsbasert oppsett.  

 

Sak 98/16 Etablering av ny pensjonsordning – innmelding av nyansatte 

4.07-15/5409 

I forbindelse med at sekretariatet arbeider med en omlegging av 

pensjonsordningen for ansatte, forelå det et forslag om å etablere en ny 

pensjonsordning etter lov om tjenestepensjon, hvilket innebærer opprettelse av det 

som i markedet omtales som hybrid pensjonsordning. Inntil videre meldes 

arbeidstakere ansatt etter 31.12. 2015 inn i denne ordningen. Arbeidstakere ansatt 

før 2016 forblir tilknyttet den ytelsesbaserte pensjonsordningen inntil det 

pågående pensjonsprosjektet er ferdigstilt. I det pågående pensjonsprosjektet 

utredes det om den ytelsesbaserte pensjonsordningen skal legges ned eller om 

eldre arbeidstakere og pensjonister skal bli værende som medlemmer i denne.  

 

Vedtak 

Generalsekretæren gis fullmakt til å opprette en ny innskuddsbasert 

pensjonsordning etter lov om tjenestepensjon, såkalt hybrid 
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pensjonsordning. I første omgang meldes kun arbeidstakere ansatt etter 

1.1.2016 inn i den nye ordningen.  

 

Den nye pensjonsordningen utformes slik at arbeidsgiver setter av 7 

prosent av lønn opptil 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp, og 25,1 

prosent av lønn mellom 7,1 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.  

 

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med en ny sak om omlegging 

av pensjonsordningen for arbeidstakere ansatt før 1.1. 2016.  

 

Sak 99/16 Legealmanakken 

4.08-16/2242 

Sekretariatet la frem forslag om at Legealmanakken bør opphøre. 

Legealmanakken er en kostbar og utdatert ordning, og er heller ikke i tråd med 

Legeforeningen forpliktelser som miljøfyrtårnbedrift. 

 

Vedtak 

Legealmanakken opphører. 

 

Sak 100/16 Landsstyresak - Godkjenning av innkallingen 

5.01-15/5896  

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen 

har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2. 

 

Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes. 

 

Sak 101/16 Landsstyresak - Vedlegg til årsmeldingen - Sentralstyrets oppfølgning av 

vedtak/oversendelsesvedtak i protokoll fra Den norske legeforenings 

landsstyremøte 2015 i Trondheim 

5.02-15/5896  

 Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 

2015. 

 

Vedtak 

Utkast til oversikt over sentralstyrets oppfølging av 

vedtak/oversendelsesvedtak i protokoll fra Den norske legeforenings 

landsstyremøte i Trondheim 2015 godkjennes. 

 

Sak 102/16 Landsstyresak – Godkjenning av saklisten 

5.03-15/5896 

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 

9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette 

saklisten for møtet. Sekretariatet hadde fremlagt forslag til sakliste og innstilling 

overfor landsstyret.  

 

Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste: 
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Sakliste for Landsstyremøtet 24.-26. mai 2016 
 

 

Konstituering av møtet      

Sak 1  Godkjenning av innkallingen      

Sak 2  Valg av dirigenter       

Sak 3  Godkjenning av forretningsorden    

  

Sak 4  Valg av tellekomité       

Sak 5  Godkjenning av saklisten 

Sak 6  Valg av redaksjonskomité     

  

Helsepolitikk 

Sak 7 Helsepolitisk debatt: 15 måneder til Stortingsvalgkampen 

– hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i 

helsepolitikken? 
 

Utfordrer:  

Marit Hermansen, president 

 

Innledere:  

Bent Høie (H), helseminister 

Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Stortingets helse- og 

omsorgskomité 

Torgeir Michaelsen (Ap), andre nestleder i Stortingets 

helse- og omsorgskomité og helsepolitisk talsmann 

Arbeiderpartiet 
 

 Legeforeningens organisasjon 

Sak 8 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings 

virksomhet for perioden 1.1.2015 – 31.12.2015  

Sak 9  Aktuelle tema 

9.1 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige 

alternativer 

9.2 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

9.3 Medisinskfaglig ledelse i kommunene 

Sak 10  Juridisk bistand til leger  

Sak 11   Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier  

 

Lovsaker 

Sak 12   Legeforeningens lover § 3-8 regionutvalg 

 

 

Utdanningssaker 

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistutdanning 

Sak 14   Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering 

Sak 15 Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin  

   

 

Regnskap og budsjett 
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Sak 16  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2015  

Sak 17  Regnskaper for 2015 til landsstyrets orientering  

Sak 18 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2015  

Sak 19  Budsjett for Den norske legeforening 2017  

 

 

 

 

 

Marit Hermansen 

 

 

   Jon Helle    Kari Sollien  

   

 

Christian Grimsgaard   Anja Fog Heen   Christer Mjåset 

 

 

 

Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke   Cecilie Alfsen 

 

 
 


