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Referat
fra
Sentralstyrets møte 14.1.2015
Legenes hus, Oslo

Til stede fra
sentralstyret:

Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Kari Sollien,
Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen,
Kristian Hamandsen

sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm,
Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.
Hanne Gillebo-Blom, Mattis Dahl Åmotsbakken, Anders Vollen, Jan Emil
Kristoffersen, Erik Sirnes, Nina Evjen, Merete Dal, Stine Tønsaker,
Christine Palm, Svein Aarseth (Rådet for legeetikk)
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: Offentlig og privat helsetjeneste – innspill til policy (15/51)
Notat 4: Forslag om forsøk med ny medisinsk vurdering av en annen lege enn
sykmeldtes fastlege etter seks måneders sykefravær (14/6071)
Notat 5: Spesialitetsstruktur – Helsedirektoratets forslag til Helse- og
omsorgsdepartementet (12/2322)
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Orienteringssaker
Referat fra PKO-rådets møte 3.12.14 (10/798)
Hastehøring – Stønad til opioider etter folketrygdloven § 5-14 – forslag til
endring av veileder vedrørende vilkår for individuell stønad (14/5517)
Høring – Forskrift om ansettelser på innstegsvilkår (14/4693)
Nytt bank- og forsikringstilbud til medlemmer og ansatte (15/50)
Status forhandlinger januar 2015 (14/5465)
Møte i CPME november 2014

Rapporteringer og kommentarer:
 Medlemsmøte i Rogaland legeforening med over 100 fremmøtte
 National Forum on Quality Improvement in Health Care
 Forhandlinger
 Anja Fog Heen ny nestleder i Ylf
 Møte om Pakkeforløp kreft
 Grunnutdanningsprosjektet, møte i prosjektgruppe og referansegruppe
 Møte med Nasjonalt helsenett
 Legeforeningens lederseminar 14.-15.1. 2015 – 92 påmeldte
 Brev fra Rådet for legeetikk vedrørende synlighet på legeforeningen.no
 Stor interesse for medlemsavtalene med Danske Bank og Storebrand
 Rapport om IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten – arbeid pågår i
henhold til fremdriftsplan
 Dialogkonferansen – tentativt høsten 2015
 Antall ansatterepresentanter i helseforetaksstyrene er redusert fra fire til tre
 Veiledet tjeneste for allmennleger – møte med Helse- og
omsorgsdepartementet og Statens autorisasjonskontor (SAK)
 Nytt system for Legeforeningens medlemsregister og kurshåndtering i
drift fra 5.1.2015
 Legeforeningens lederpris

II

Beslutningsmøte

Sak 1/15
Utredningsbehov
1.01-14/5014
På sentralstyremøte i november ble utredningsarbeid som virkemiddel for å
påvirke samfunnsdebatten og underbygge Legeforeningens ekspertrolle drøftet.
Sekretariatet ble anmodet om å konkretisere videre oppfølging av
utredningsarbeidet og legge frem en plan for oppfølging. Sekretariatet la frem
forslag til hvilke utredninger/rapporter vi skal følge med på og hvordan vi skal
arbeide med å initiere utredninger internt og hos eksterne forskningsmiljøer.
Sekretariatet foreslo at det opprettes 10 mastergradsstipender a 20 000 kroner på
aktuelle tema for utviklingen av helsetjenesten som en pilot.
Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utredningsarbeidet
fremover. Ved valg av satsingsområder legges en plan for hvilke interne
og eksterne utredninger det er behov for i Legeforeningens
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påvirkningsarbeid.

Sak 2/15
1.03-

Kommunikasjonsbistand 2015
Legeforeningens rammeavtale med Geelmuyden.Kise (GK) ble halvert fra
september i fjor, jf. vedtak i sentralstyret 21. 8. 2014. Det ga rom for rask
rekruttering av ny kommunikasjonsrådgiver, som ble ansatt i januar 2015.
Vedtaket innebar samtidig at rammeavtalen med GK ble avsluttet ved utgangen
av 2014. I 2015 planlegges å kjøpe tjenester på timesbasis ved behov.
Planlagt bruk av ekstern kommunikasjonsbistand i 2015 vil utgjøre om lag 1/3 av
det som ble brukt i 2014. Sekretariatet foreslår at bistanden konsentrerer seg om
tre hovedområder:
1. Bistand for å begynne arbeidet med å implementere
kommunikasjonsstrategien, eksempelvis rådgivning til sekretariatet i
forbindelse med SWOT-analyse, nullpunktundersøkelse, etc.
2. Medie- og debattrening av sentralstyret/president
3. Løpende rådgivning/ «uten-fra-inn-blikk» ved behov
Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til å konsentrere kommunikasjonsbistanden
i 2015 om de tre ovennevnte områdene.

Sak 3/15

Oppnevning av representant i referansegruppe, prosjekt
beslutningsstøttesystem sykmelder – saken utsettes

Sak 4/15
Høring – kontaktlege i spesialisthelsetjenesten og søksmålsfrister
2.01-14/4920
Legeforeningen hadde mottatt på høring et høringsnotat med forslag til
lovendringer i to uavhengige saker fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det
første forslaget gjaldt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Det ble foreslått å
lovfeste en plikt for helseforetak til å oppnevne kontaktlege for pasienter med
alvorlig sykdom, skade eller lidelse som har behov for behandling eller
oppfølgning fra spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Formålet var å sikre
kontinuiteten i pasientforløpet. Det andre forslaget gjaldt innføring av
søksmålsfrist på 6 måneder for vedtak gjort av Klagenemnda for behandling i
utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd.
Med utgangspunkt i interne høringsuttalelser hadde sekretariatet utarbeidet utkast
til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 5/15
Høring - ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS
2.02-14/5065
Helse – og omsorgsdepartementet hadde sendt en høring om forslag til ny
autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Etter en intern
høring og vurdering av sekretariatet ble det utarbeidet et utkast til
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høringsuttalelse, der Legeforeningen ga sin tilslutning med kommentarer til
enkelte av de foreslåtte bestemmelsene.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse – og
omsorgsdepartementet.
Sak 6/15

Oppnevning av Legeforeningens representanter i forhandlingsutvalg Helse
og Stat

2.04-14/4555
Sekretariatet la frem forlag til oppnevning av Legeforeningens representanter til
Akademikernes forhandlingsutvalg (Helse og Stat) grunnet endringer i
sekretariatets bemanning og skifte av Ylf-leder.
Vedtak
Sentralstyret oppnevner representanter til Akademikerne Stat, KS og Helse.
Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres oppnevningen
betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i foreningen eller
yrkesforeningen. For ansatte gjøres oppnevningen betinget av nåværende
oppgavefordeling i sekretariatet. Ved fremtidige skifter forutsettes det fremmet
sentralstyresak innen rimelig tid. Presidenten gis fullmakt til å gjøre midlertidige
oppnevninger i påvente av sentralstyrebehandling dersom situasjonen gjør det
nødvendig.
Akademikerne Helse
Of-leder Jon Helle (medlem)
Ylf-leder Marit Halonen Christiansen (medlem)
Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom (varamedlem 1)
Seksjonssjef Bjørn Ove Ekern Kvavik (varamedlem 2)
Spesialrådgiver Kristin Krogvold (varamedlem 3)
Rådgiver Henrik Skomedal (varamedlem 4)
Akademikerne Stat
Rådgiver Bente A. Kvamme (medlem)
Rådgiver Henrik Skomedal (varamedlem)

Sak 7/15

Landsstyresak - Høring – forslag til endring i De etiske regler for leger kap.
I, § 5

2.06 -15/14
Rådet for legeetikk hadde fremmet forslag til endringer i De etiske regler for leger
i samsvar med Reglement for Rådet for legeetikk § 11.
Endringer i De etiske regler for leger vedtas av landsstyret. Det ble fremlagt
utkast til høringsbrev.
Vedtak
Utkast til høringsbrev godkjennes med en justering og sendes til
Legeforeningens avdelinger forut for landsstyrebehandling av forslaget på
landsstyremøtet 2015.
Sak 8/15
3.01-15/9
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Godkjenning av veiledere

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Svendsen, Einar Frank, veileder i allmennmedisin
Tallberg, Bjørn Petter, veileder i barne- og ungdomspsykiatri
Waage, Inger Marie, veileder i kognitiv terapi
Sak 9/15
Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2014
4.01-14/1588
Legeforeningens regnskap per november 2014 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per november 2014 tas til etterretning.

Hege Gjessing

Jon Helle

Kari Sollien

Christian Grimsgaard

Ivar Halvorsen

Synnøve Bratlie
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Marit Hermansen

Marit Halonen Christiansen

Kristian Hamandsen

