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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

15/35 

       Fullført og godkjent den 22.9.2015 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 14.9.2015 

 

Tromsø 
 

 

 

 

Til stede fra 

 

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

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

Olafsson  

 

  

forfall:  

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland. 

Hanne Gillebo Blom, Knut Braaten. 

  

   

Referent: Anne Torill Nordli 

 

 

Jan Emil Kristoffersen, sak 180/15 og 181/15 

   

  

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 
     

  

Politikk- og strateginotater: 

Notat 1: Månedens mediebilde  

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting (14/57) 

 

 



2 

 

 

  Rapporteringer og kommentarer: 

 Kvalitetskonferanse 8.-9. september: «Enkelt og håndterlig – kvalitetsarbeid i 

praksis». Etablering av nettverk for leger med interesse for kvalitet- og 

forbedringsarbeid. 

 Årsmøte i Møre og Romsdal legeforening 

 Årsmøte i Sogn og Fjordane legeforening 

 Årsmøte i Vestfold legeforening 

 Seminar med Akademikerne. Marit Hermansen er valgt inn i styret i 

Akademikerne. Ny nestleder vil bli valgt i rådsmøte i oktober. 

 Arbeidsmøte styret i Yngre legers forening 

 Møte med HOD vedrørende ny spesialitetsstruktur 11.9 

 Dagsmøte i arbeidsgruppen for over-, underbehandling og variasjon i 

behandling 

 Debattmøte Oslo Universitetssykehus om legevakt 

 Dialog med Kreftforeningen  

 Dialog med Utdanningsforbundet 

 Lederseminar 20.-21. januar 2016 

 Skatt Øst: Praksiskompensasjon og krav om arbeidsgiveravgift 

 Henvendelse fra Mehdi Farshbaf og Sverre Varvin om behovet for 

psykologisk behandling og rehabilitering av flyktninger i Norge 

 

 

II  Beslutningsmøte 

 

 

 

Sak 172/16 Om styrearbeid i Legeforeningen – nedsettelse av arbeidsgruppe 

1.01-15/3929 

Flere av Legeforeningens organisasjonsledd har uttrykt ønske om å få 

opplæring/bistand/ en «håndbok i styrearbeid». Legeforeningens sekretariat har 

vært opptatt av at dette må være et tilbud på tvers av organisasjonsledd. Det er lite 

hensiktsmessig å utvikle en egen bok når vi enkelt kan gjøre dette tilgjengelig 

digital. Per i dag har Legeforeningen en egen emneside som skal være støtte for 

alle typer tillitsvalgte i Legeforeningen, www.legeforeningen.no/tillitsvalgt, og 

nettsiden kan videreutvikles til dette formålet. Her er det samlet mye informasjon, 

men det er et behov for å kvalitetssikre struktur og innhold. Sekretariatet la frem 

forslag om at det settes ned en referansegruppe bestående av yrkesforeningene, 

lokalforeningene og de fagmedisinske foreningene, som kan komme med innspill 

og komme med forslag til tiltak som gjør at sidene kan være en god støtte i 

operativt styrearbeid. Sekretariatet foreslo også å hente inn ekstern bistand i 

utviklingen av brukervennligheten på siden. 

 

Vedtak 

Saken utsettes. 

 

Sak 173/16 Resolusjon fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Norsk 

samfunnsmedisinsk forening om Legeforeningens håndtering av 

flyktningkrisen i Europa 

http://www.legeforeningen.no/tillitsvalgt
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1.02-15/4203 

Sekretariatet hadde mottatt resolusjon fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

(LSA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening  (NORSAM) om flyktningkrisen i 

Europa. Resolusjonen ble vedtatt 1. september 2015 og peker på at Norge må ta 

en ledende rolle i flyktningkrisen. Sentralstyret anerkjenner engasjementet fra 

LSA/NORSAM. Sentralstyret er bekymret for den humanitære utvikling og den 

vanskelige helsemessige situasjonen for flyktningene. Legeforeningen har 

bevilget 50 000 kroner til Flyktninghjelpens nødhjelpsarbeid i 

Middelhavsområdet.  

 

Vedtak 

Sentralstyret vil i møter med myndighetene følge opp saken videre. 

 

Sak 174/15 Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – nedsettelse av utvalg  

2.03-15/1754  

Landsstyrets vedtok på landsstyremøtet 2015 at det skal foretas en gjennomgang 

hvor forholdet mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen 

som eier skal klargjøres. 
 

Vedtak 

1. Det nedsettes et utvalg bestående av består av syv personer, hvorav tre 

utgår fra den redaksjonelle aksen, tre utgår fra Legeforeningens 

organisasjon, og en representerer skandinaviske tidsskrift. Fra den 

redaksjonelle aksen oppnevnes leder av Tidsskriftets 

redaksjonskomite, sjefredaktøren, samt en representant oppnevnt av de 

ansatte. Fra Legeforeningens organisasjon oppnevnes 

sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, desisor, samt leder av FaMe. Fra 

de skandinaviske tidsskrift inviteres redaktøren fra det danske eller 

svenske tidsskriftet til å delta i utvalget. Leder av FaMe er utvalgets 

leder.  

 

2. Utvalget skal foreta en gjennomgang av forholdet mellom Tidsskrift 

for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier i samsvar 

med landsstyrets vedtak. Det anbefales at utvalget har kontakt med 

relevante miljøer nasjonalt og internasjonalt, og at utvalget innhenter 

uttalelser som de anser nødvendig i denne sammenheng.  

 

3. Utvalget fremlegger rapport fra sitt arbeid innen utgangen av januar 

2016. Rapporten sendes på høring forut for landsstyrebehandling i 

2016. 

 

4. Det bevilges inntil 100 000 kroner fra sentralstyrets disposisjonskonto 

til nødvendige utgifter i forbindelse med utvalgets arbeid. 
 

5. Utvalget gis nødvendig sekretariatstøtte etter generalsekretærens 

bemyndigelse. 

 

Sak 175/15 Sekretariatets arbeid med tilsynssystemet og bistand i tilsynssaker 

2.04-15/3372 

Sekretariatet fremla en beskrivelse av pågående og forestående arbeid med 
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tilsynssaker og tilsynssystemene. Den kommende rapporten fra Arianson-utvalget 

så vel som generelle utviklingstrekk tilsa at Legeforeningen ville prioritere dette 

arbeidet fremover. Det ble redegjort for behovet for en nærmere kartlegging blant 

medlemmer om konsekvensene av dagens tilsynsreaksjonssystem, så vel som et 

tettere samarbeid med de fagmedisinske foreningene om faglige vurderinger i 

tilsynssaker.   

 

Vedtak 

1. I forbindelse med sekretariatets arbeid med skal det gjennomføres en 

undersøkelse blant Legeforeningens medlemmer for nærmere å 

kartlegge og belyse problemstillingene og skaffe et styrket 

faktagrunnlag.  

 

2. Sekretariatet nedsetter en arbeidsgruppe bestående av tre 

representanter fra relevante fagmedisinske foreninger for å utrede 

muligheter og retningslinjer for samarbeid i forbindelse med bistand til 

leger i tilsynssaker. Arbeidsgruppen får bistand fra sekretariatet. 

 

3. Det avsettes inntil kr 150 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto for å 

finansiere kartleggingsarbeid og undersøkelse i tråd med sekretariatets 

forslag.  
 

Sak 176/15 Mulighet for deltakelse i forskningsprosjekt i regi av SINTEF om arbeidstid 

og helse  

2.05-15/2935 

SINTEF gjennomfører 2015 et prosjekt om arbeidstid og helse i helsesektoren og 

petroleumssektoren, med oppstart i 2015. SINTEF ønsker et tett samarbeid med 

Legeforeningen om prosjektet. Sekretariatet mener det er gode grunner til å stille 

seg positive til prosjektet og å delta med våre medlemmer og innspill til 

spørsmålsstilling. Legers arbeidstidsordninger har vært og er et sentralt tema for 

Legeforeningen. 

 

Vedtak 

Saken utsettes. 

 

Sak 177/15 Oppnevning av medlem til Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 

  pasientsikkerhet 

3.01-14/4927 

  

Marit Hermansen hadde meldt fra til sekretariatet at hun trekker seg fra 

fondsutvalget for Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet etter at hun er valgt til president i Legeforeningen. Sekretariatet 

hadde henvendt seg til Allmennlegeforeningen og bedt om forslag til ny 

representant til fondsutvalget.  

 

Vedtak 

Marit Hermansen løses fra vervet som medlem av fondsutvalget for 

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  

Petter Brelin, Allmennlegeforeningen, oppnevnes som nytt medlem av 

fondsutvalget for Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 
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pasientsikkerhet for resten av oppnevningsperioden, frem til 31.12. 2018. 

 

Sak 178/15 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft 

3.02-15/3464 

Legeforeningen mottok et utkast til høring på Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for gynekologisk kreft. Utkastet var faglig forankret i gynekologi, 

men arbeidsgruppen bak handlingsplanen hadde ikke representanter fra alle 

relevante fagfelt. Høringsinstansene stilte seg i hovedsak positive til 

handlingsplanen, med enkelte innvendinger knyttet til innhold og 

høringsprosessen. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsbrev godkjennes med enkelte endringer og oversendes 

Helsedirektoratet. 

 

Sak 179/15 Utkast til policynotat og rapport om forskningsfinansiering 

3.03-13/5610 

Sekretariatet hadde mottatt to utkast fra Legeforeningens forskningsutvalg, et 

utkast til en rapport om forskningsfinansiering og et utkast til policynotat basert 

på rapporten. Utkastene var redigert i henhold til tilbakemeldingene fra 

sentralstyret 16. juni 2015.  Utkastene samt forslag til høringsbrev ble lagt frem 

for sentralstyret for drøfting og innspill før utsendelse på intern høring i 

organisasjonen.    

 

Vedtak 

Utkast til høringsbrevet, samt utkast til rapport og policynotat godkjennes 

med de justeringer som fremkom i møtet og sendes på høringsrunde i 

organisasjonen.  

 

Sak 180/15 Forespørsel fra Den Norske Dataforening om i 2016 å være medarrangør for 

den årlige E-helsekonferansen 

3.04 -15/3899   

Legeforeningen hadde mottatt en forespørsel fra Den Norske Dataforening om i 

2016 å være medarrangør for den årlige konferansen eHelse. Konferansen har 

vært arrangert siden 2013, og er en av flere nasjonale konferanser hvor IKT-

bransjen, utviklere, helseledere og helsepersonell møtes. Konferansen samlet 340 

deltagere i 2015, hvorav 30 leger. Konferansen er lagt opp slik at deltagelse kan gi 

tellende kurspoeng i legers videre- og etterutdanning. Regnskapsmessig har 

konferansen gått i nær balanse fra år til år. Dataforeningen har samarbeidet med 

ulike aktører som har deltatt i programkomite og i varierende grad har påtatt seg 

økonomisk risiko, i 2015 Norsk Sykepleierforbund og Tekna.  

 

Vedtak 

Legeforeningen går i dialog med Den Norske Dataforening om mulig 

medarrangørstatus for eHelse 2016. Presidenten gis fullmakt til å inngå en 

eventuell avtale. Det forutsettes at Legeforeningen får reell innflytelse på 

programutforming for 2016 med vilkår om avgrensning av økonomisk 

ansvar. Sentralstyret får forelagt en evaluering av medarrangørstatus i 

2016 før beslutning om videre deltakelse.  
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Sak 181/15 Legeforeningens rapport om kunnskapsgrunnlaget i M.st. 26  

3.05-14/2593  

Regjeringen la 7. mai 2015 frem M.st. 26 (2014-2015) «Fremtidens 

primærhelsetjeneste - nærhet og helhet». Sentralstyret vurderte at 

kunnskapsgrunnlaget som Helse- og omsorgsdepartementet hadde lagt til grunn 

for sine tilrådninger om fremtidens primærhelsetjeneste til dels var mangelfullt og 

nedsatte derfor i sitt møte 26.5 (sak 126/15) en hurtigarbeidende 

styrings/arbeidsgruppe i sekretariatet som skulle – herunder ved innhenting av 

ekstern kompetanse – gå gjennom stortingsmeldingens faktagrunnlag og de 

foreslåtte tiltak/virkemidler. Arbeidet var gjennomført etter tidsplan og ble 

forelagt sentralstyret i form av utkast til innspillsrapport.  

 

Vedtak 

Sentralstyret gir med forslag til endringer sin tilslutning til innspillsrapport 

om M.st. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og 

helhet». 

 

Sak 182/15 Deltakelse ved National Forum on Quality Improvement 

3.06-15/4183 

Seks sentralstyremedlemmer deltok på National Forum on Quality Improvement 

in Health Care i Orlando, Florida, i desember 2013 og to medlemmer deltok i 

2014. Det var interesse for at sentralstyremedlemmer kunne delta på konferansen 

i desember 2015.  

 

Vedtak 

Ved konferansen National Forum on Quality Improvement in Health Care 

i Orlando, Florida, i desember 2015 deltar fra sentralstyret inntil to 

deltakere. Kostnadene belastes sentralstyrets disposisjonskonto. 

 

Sak 183/15 Godkjenning av veileder i psykiatri 

3.31-15/9 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Gruodis, Gintas, veileder i psykodynamisk psykoterapi 

Heggen, Fred Arne, veileder i psykodynamisk psykoterapi 

Sæther, Trude Nanette, veileder i psykodynamisk psykoterapi  

  

Sak 184/15 Statusrapport Legeforeningens økonomi per juli 2015 

4.01-15/1720 

Legeforeningens regnskap per juli 2015 ble presentert. Regnskap hittil i år per 

31.7.2015 målt mot budsjett hittil i år viser avvik mot periodisert budsjett samt 

budsjett for hele 2015. 

 

Vedtak 

Regnskapet per juli 2015 tas til etterretning. Den økonomiske situasjonen 

med blant annet betydelig svikt i finansinntekter, forutsetter streng 

budsjettdisiplin resten av året. Oppstart av nye prosjekter vurderes strengt.  
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Marit Hermansen 

 

   Jon Helle    Kari Sollien    

 

Christian Grimsgaard   Anja Fog Heen  Christer Mjåset 

 

 

Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke  Cecilie Alfsen 


