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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: Landsstyremøtet 2016: Hovedfunn landsomfattende omnibus 2016
Notat 4: Satsningsområde styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten - Tentativ vurdering av rapport fra Magnussen m.fl og
resultater etter spørreundersøkelse
Notat 5: Henvendelse fra Sykepleierforbundet – samarbeid om sykehusøkonomi
Notat 6: Valg til utvalg i Akademikerne – vurdering av forslag fra
organisasjonsutvalget
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Orienteringssaker:
Landsstyremøtet 2016: Opplegg for den helsepolitiske debatt
Gjennomgang kjøreplan for landsstyremøtet
Årsberetning fra Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
Oppsummering WMA Council-møte i Buenos Aires 2016
Spesialitetsrådets årsrapport 2015
Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – tolkningsspørsmål
Legeforeningens lover

Rapporteringer og kommentarer:
- Akademikerne holder på med rekruttering av ny generalsekretær
- Akademikerne – arbeid med organisasjon/utvalg
- Arendalsuka: Legeforeningen skal ha et arrangement i samarbeid med
Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen
- Årsmøteseminar og årsmøte Ylf
- Møte i Turnusrådet samt besøk på OUS og Ahus
- Styremøte i UEMO (Europeiske allmennlegeforeningen)
- E-health møte (arbeidsgruppe i UEMO) Våruka Allmennlegeforeningen
- Møte for lederne av de nordiske overlegeforeningene
- Overlegeforeningen: miniseminar for ledere 12. mai med tema stressmestring
- Møte i WMA
- Obligatorisk kurs i akuttmedisin fra 2020, med overgangsordning fra 2018.
Spørsmål om utlysning av anbud via Doffin.
- Forskrift om spesialistutdanning: del en forventes å komme 1. juli
- Pågående arbeid i spesialitetskomiteene i forbindelse med spesialistutdanning
- Oppstart Normaltarifforhandlingene
- Orientering om forhandlinger Spekter, Stat, Oslo kommune, KS

II

Beslutningsmøte

Sak 104/16 Forberedelser landsstyremøtet - forslag til resolusjoner
1.01-16/2187
Landsstyremøte er Legeforeningens høyeste organ og et viktig politisk verksted.
Sekretariatet la frem utkast til fire resolusjoner, i tråd med diskusjoner av tema og
innretning i sentralstyremøtet 18.4.2016.
Vedtak
Utkast til resolusjoner justeres i tråd med diskusjonene i sentralstyremøtet.
Sak 105/16 Høring: Innspill til handlingsplan for bedre kosthold
1.02-16/1939
Helsedirektoratet hadde bedt om innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold.
Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert
kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene.
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Helsedirektoratet ønsker innspill til videreutvikling av pågående arbeid, nye tiltak
eller til nye innsatsområder. Legeforeningen støtter initiativet og mener
strukturelle virkemidler som pris og avgifter må tas i bruk i større grad, kunnskap
og opplæring må starte i barneårene, matvarebransjen må forpliktes og
helsepersonell har en viktig rolle.
Vedtak
Høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Helsedirektoratet
Sak 106/16
2.01-16/246

Merkantil støtte til tillitsvalgte
I landsstyremøtet 2015 ble det fremmet forslag om utredning av behovet og
eventuelle måter å gi tillitsvalgte på sykehus merkantil støtte. Sekretariatet hadde
innhentet opplysninger om hvordan andre organisasjoner hadde innrettet sin støtte
til tillitsvalgte. Videre var det innhentet tilbakemeldinger fra Of, Ylf og
foretakstillitsvalgte ved OUS, Ahus, Stavanger universitetssykehus, Haukeland
universitetssykehus, St. Olavs Hospital og UNN.
Vedtak
Sentralstyret ser behovet for å styrke sekretariatets tilbud til tillitsvalgte.
Det arbeides videre med oppstart av en prøveordning med merkantil støtte
på inntil en 100 % stilling som skal betjene foretakstillitsvalgte på
universitetssykehus. Ordningen planlegges innført fra 1. januar 2017
(eventuelt tidligere hvis mulig) og vil være tidsavgrenset til ett år.
Ordningen evalueres etter ett år.

Sak 107/16
2.02-16/436

Høringsuttalelse – Arbeidstidsutvalget NOU 2016:1
Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring NOU 2016:1
Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. Utvalget
hadde gjennomgått dagens arbeidstidsregulering, og la blant annet fram forslag til
endring i reglene om særlig uavhengige stillinger, kveldsarbeid og skift og
turnusordninger. NOU-en hadde vært på høring hos relevante organisasjonsledd
og sekretariatet framla utkast til uttalelse.
Vedtak
Høringsuttalelsen oversendes Akademikerne med de endringer som
fremkom av sentralstyrets diskusjon. I samråd med Akademikerne
vurderes det om Legeforeningen skal sende egen høringsuttalelse til
Arbeids- og sosialdepartementet.

Sak 108/16 Høring - Høring om norsk profil for IHE XDS
3.01-16/2116
Legeforeningen hadde mottatt utkast til norsk profil for IHE-XDS metadata.
Legeforeningen støttet etableringen av en norsk profil for denne spesifikasjonen,
men ga tilbakemelding om at det var vanskelig å gi konkrete tilbakemeldinger i
form av en høring da det manglet relevante bruksscenarier for å forstå utkastet.
Vedtak
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Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Direktoratet for e-helse.
Sak 109/16

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD
(tyggemuskulatur og kjeveplager).

3.02-16/1748
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om Nasjonal faglig
retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og
kjeveleddsplager). De interne høringsinstansene fremmet et delt syn på Nasjonal
faglig retningslinje. Sekretariatet hadde utformet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 110/16 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes
3.03-16/1243
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny nasjonal faglig
retningslinje for diabetes. I den interne høringsrunden var høringsinstansene i
hovedsak tilfreds med faglig innhold. Det ble påpekt at retningslinjen var svært
omfattende og til dels hadde preg av et lærebokformat mer enn en retningslinje.
Det digitale formatet som retningslinjene er presentert i ble ansett for å ha et
betydelig forbedringspotensial.
Vedtak

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 111/16

Høring – Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for ehelse

3.04-16/1682
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Direktoratet for e-helse om å komme
med innspill til deres forslag om opplæringstiltak for medisinsk koding.
Høringsinstansene er enige i behovet og støttet forslagene, men påpekte at det må
settes av tid til opplæring i tjenesteplaner.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Direktoratet for ehelse.
Sak 112/16

Høring – Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i
luftambulansetjenesten

3.05-16/1678
Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS (Luftambulansetjenesten ANS)
hadde sendt ut forslag om nasjonal standard for transport av syke nyfødt i
luftambulansetjenesten. Legeforeningen støttet utkastet til nasjonal standard og
hadde utarbeidet et høringssvar.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Luftambulansetjenesten
ANS.
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Sak 113/16

Forespørsel om oppnevning av fastlegerepresentant til NUIT og NUFA i
samråd med KS

3.06-16/2601
Direktoratet for e-helse hadde sendt brev til Legeforeningen med forespørsel om å
oppnevne fastlegerepresentant i samråd med KS til to utvalg (NUIT og NUFA) i
den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Sekretariatet la frem et utkast til svar.
Vedtak
Sentralstyret vedtok å oversende brev til Direktoratet for e-helse hvor det
informeres om at Legeforeningen kontakter KS som et ledd i vurdering av
den foreslåtte modell for oppnevning av medlemmer til NUIT og NUFA.
Presidenten fikk fullmakt til eventuelt å inngå en samarbeidsavtale med
KS samt oppnevne Legeforeningens representanter
Sak 114/16

Høring - invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om
kvalitet i høyere utdanning

3.31-16/1186
Kunnskapsdepartementet hadde sendt invitasjon om å gi innspill til kommende
stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Det hadde kommet to
høringsuttalelser.
Vedtak
Kunnskapsdepartementet tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev
justert i henhold til diskusjonen i møtet.
Sak 115/16 Status Legeforeningens økonomi per april 2016
4.01-16/1575
Legeforeningens regnskap per april 2016 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per april 2016 tas til etterretning.
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