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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: Satsingsområde 3 - samarbeid med KS om utarbeidelse av veileder for
ledelse av legetjenesten i kommunen
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Notat 4: Om programmet Helseplattformen (Helse Midt-Norge) og Én innbygger
– én journal

Orienteringssaker:
Ny og revidert høringsuttalelse: Nasjonal veileder for organisering av skadested
Høring: Veileder for kommunale frisklivssentraler
Sentralstyrets arbeidsseminar
Årshjul viktige seminarer og konferanser
Legeforskningsinstituttet - videre finansiering

Rapporteringer og kommentarer:
 Knut Aarbakke har fratrådt som leder i Akademikerne. Marit Hermansen
leder Akademikerne frem til nytt valg
 33 229 medlemmer i Legeforeningen per 30.8
 Henvendelse om utredning av spesialitet i generell indremedisin
 Arendalsuka
 Forhandlinger Spekter
 Forhandlinger landsoverenskomst, Virke (HUK-området)
 Lokale forhandlinger, KS
 Lokale forhandlinger, Stat
 Møte i Kvinnslandsutvalget
 Årsmøte Telemark legeforening
 Styremøte Norsk psykiatrisk forening
 Ole Berg kurset 30 år, jubileumsseminar
 Møte i Nasjonal referansegruppe for indikatorsystemer
 Ny spesialitetsstruktur – møte i arbeidsgruppe 2 vedrørende IKT

II

Beslutningsmøte

Sak 132/16 Legeforeningens årlige omnibus – evaluering og videreutvikling
1.01-16/2187
Legeforeningen gjennomfører årlig en landsomfattende opinionsundersøkelse
gjennomført av Respons Analyse AS for å kartlegge befolkningens holdninger til
leger, legetjenester og helsepolitiske utfordringer. Sekretariatet la frem forslag til
videreutvikling av spørreundersøkelsen knyttet til omfang, spørsmålenes
innhold/vinkling og muligheten for å inngå i andre helsepolitiske
spørreundersøkelser.
Vedtak
Sekretariatet arbeider videre med å forberede omnibus for 2017 i tråd med
innspillene i notatet og drøftingene i sentralstyret.
Sak 133/16
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Satsningsområde bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten – vurdering av eksternt prosjekt

1.02-16/772
Arbeidet med satsingsområdet «Bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten» har så langt bidratt til bedre faktagrunnlag for
politikkutviklingen på området. I prosessen har muligheten for en ny ekstern
utredning om sykehusøkonomi meldt seg. Sekretariatet hadde koordinert dialog
med aktuell oppdragstaker for en mulig ny utredning.
Vedtak
Ny utredning under satsingsområdet «Bedre styring, organisering og
ledelse i spesialisthelsetjenesten» iverksettes. Utredningen delfinansieres
med inntil kr 750 000 fra Legeforeningen over generalsekretærens
disposisjonskonto. SOL-gruppen involveres som arbeidsgruppe sammen
med sekretariatet. Sentralstyret holdes løpende orientert om arbeidet.
Sak 134/16 Nasjonal bemanningsmodell
2.01-16/4191
Legeforeningen hadde deltatt i møte med de regionale helseforetak og fått
beskrevet modell for Nasjonal bemanningsmodell. Sekretariatet hadde foreslått en
oppfølging av saken fra Legeforeningens side.
Vedtak
Legeforeningen går i dialog med de regionale helseforetakene for å sikre
best mulig Nasjonal bemanningsmodell for fremskrivning av behovet for
leger, samt å tilby bidrag i denne sammenheng.
Sak 135/16

Legeforeningens høringssvar - EU forordning nr 534/14, om klinisk
utprøvning av legemidler til mennesker

2.02-16/3198
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet hadde Statens legemiddelverk sendt
på høring forslag til gjennomføring av EU forordning om klinisk utprøving av
legemidler til mennesker.
Vedtak
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Statens legemiddelverk.
Sak 136/16 Organisering av den fagmedisinske aksen i Legeforeningen
3.01-16/3613
Arbeidet med ny spesialitetsstruktur har gitt Legeforeningen, med de
fagmedisinske foreninger, en fortsatt sentral og aktiv rolle knyttet til etablering,
utvikling og drift av spesialitetskomiteene. I arbeidet med endring i
spesialitetsstruktur hadde HOD og Helsedirektoratet også formidlet ønske om å
kunne forholde seg mer direkte til den faglige delen av Legeforeningen i
utdanningsspørsmål og innen faglig rådgivning. Dette aktualiserte
Legeforeningens behov for å gjennomgå oppgaver for og overordnet organisering
av den faglige aksen. Sekretariatet hadde anbefalt at det burde etableres en
sentral arbeidsgruppe med et avgrenset mandat for å vurdere nærmere
organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen.
Vedtak
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat for vurdering og
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organisering av den fagmedisinske akse i Legeforeningen i samsvar med
saksframlegget. I arbeidsgruppen inkluderes også representant fra
Allmenlegeforeningen. Til dekning av kostnader for arbeidsgruppen
bevilges inntil kr 80 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 137/16
3.02-15/637

Grønne legekontor - sluttrapport
Sentralstyret oppfordret i juni 2014 utvalg for menneskerettigheter, klima og
global helse til å se på muligheten for å lage en pakkeløsning med praktiske
verktøy for miljøsertifisering av legekontor etter mønster av Grønne sykehus
(internasjonal miljøstandard). I februar 2015 bevilget sentralstyret kr 80 000 til et
prøveprosjekt. To legekontor inngikk i prøveprosjektet. Disse ble miljøsertifisert
våren 2016. Rapporten fra prøveprosjektet er behandlet styrene i
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin, som foreslår å
avvente lansering av miljøsertifisering til SKIL er innarbeidet, slik at disse ikke
blir konkurrerende tiltak.
Vedtak
Lansering av miljøsertifisering av legekontor tas opp til ny vurdering
høsten 2017.

Sak 138/16 Samarbeidet med den malawiske legeforeningen
3.03-12/1181
I februar 2015 vedtok Legeforeningen å engasjere seg i et treårig
samarbeidsprosjekt med den malawiske legeforeningen, Society of Medical
Doctors. Sentralstyret hadde bevilget penger til det første prosjektåret, og ville
evaluere det første året før de fortsatte samarbeidet og finansieringen.
Prosjektsamarbeidet startet opp 1. oktober 2015 og Legeforeningen har evaluert
prosjektets utvikling fra da og frem til 1. juli 2016. Legeforeningen mener at
prosjektet oppfyller sin hensikt. Society of Medical Doctors er mer synlig overfor
medlemmene og samfunnet, sekretariatet er betydelig styrket og de blir etterspurt
i saker som angår leger. Foreningen når målene i prosjektet og rapporterer
grundig om sine aktiviteter og økonomi.
Vedtak
Inntil kr 286 200 bevilges for det andre året av et tre års
samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors i Malawi. Beløpet
belastes generalsekretærens disposisjonskonto.
Sak 139/16 Deltakelse fra sentralstyret på konferansen National Forum 2016
3.04-16/3815
Konferansen "National Forum on Quality Improvement in Health Care"
arrangeres hvert år i Orlando, Florida. Med ca 6 000 delegater og mer enn 150
programposter dekker konferansen de fleste aspekter innen kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet. Sentralstyret hadde vært representert på konferansen i 2013 og
2014, og hadde ønsket å vurdere eventuell deltakelse også i 2016.
Vedtak
Inntil fire av sentralstyrets medlemmer vil delta på National Forum on
Quality Improvement in Health Care i Florida i desember 2016.
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Kostnadene dekkes innenfor sentralstyrets ordinære budsjett.
Sak 140/16 Oppnevning av nye representanter i Forskningsutvalget
3.05-13/5610
Forskningsutvalget ble opprettet av Legeforeningens sentralstyre i 1998.
Utvalgets mandat er å fungere som rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål
som angår medisinsk forskning. På bakgrunn av bemanningsendringer har
sekretariatet kommet med forslag til ny representant fra Norsk forening for
allmennmedisin.
Vedtak
Helen Brandstorp oppnevnes som ny representant fra Norsk forening for
allmennmedisin fra 1. september 2016-31. desember 2018.
Sak 141/16 Høring – Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes
3.06-16/2913
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig
retningslinje for svangerskapsdiabetes. Anbefalinger i veilederen var basert på ny
forskning, ny epidemiologisk og demografisk kunnskap, samt ny kunnskap om
etiologi og behandling av svangerskapsdiabetes. Høringsinstansene mente ny
retningslinje var et riktig grep, men at lav brukervennlighet, for mange svake
anbefalinger og senket terskel for screening og henvisning til
spesialisthelsetjenesten kunne svekke effekten, og føre til uønsket
oppgaveglidning og økt variasjon i helsetjenesten.
Vedtak
Utkast til høringsbrev godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 142/16 Høring – Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner
3.07-16/3527
Legeforeningen hadde mottatt et forslag om selvdeklareringsordning for
helseapper til personlig bruk, altså de som ikke kan oppfattes å være medisinsk
teknisk utstyr. Legeforeningen så utfordringer med en slik ordning og oppfattet
den som unødvendig. Legeforeningen foreslo at Direktoratet for e-helse heller
burde følge forslaget sitt om veiledninger om hva brukere bør etterspørre av krav
til informasjonssikkerhet og eventuelle effekter for å ivareta befolkningens behov.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Direktoratet for ehelse.
Sak 143/16

Oppfølging av landstyresak - Grunnutdanning for leger - utvikling og
harmonisering. Resolusjon om grunnutdanningen fra Norsk
medisinstudentforening

3.31-14/1015
Rapport om grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering, ble behandlet
av landsstyret 2016. Landsstyret vedtok et resolusjonsforslag fra Norsk
Medisinstudentforening. Resolusjonen er innarbeidet i Rapport om
grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering og danner grunnlag for
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Legeforeningens politikk og strategi når det gjelder spørsmål om medisinsk
grunnutdanning.
Vedtak
Rapport om Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering - med
innarbeidet resolusjon vedtatt av landsstyret 2016, danner grunnlag for
Legeforeningens politikk i spørsmål om medisinsk grunnutdanning.
Sekretariatet bes legge fram en milepælsplan for de aktiviteter som
rapporten skisserer.
Sak 144/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per juni 2016
4.01-16/1575
Legeforeningens regnskap per juni 2016 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per juli 2016 tas til etterretning.

Marit Hermansen

Jon Helle

Christian Grimsgaard

Kjartan Olafsson

6

Kari Sollien

Anja Fog Heen

Ole Johan Bakke

Cecilie Alfsen

