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Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og Storting (14/57)
Notat 3: Landsstyremøtet i Trondheim 27.-29. mai 2015 – diverse forberedelser
(14/4557)
Notat 4: Utgår - utsettes til 16. juni
Notat 5: Opptrappingsplan for rehabilitering
Notat 6: Arbeidstilsynets satsing i sykehusene og FAFOs rapport «Arbeidsmiljø i
sykehus 2014» (12/3446)
Notat 7: Satsning på fagmedisinske foreninger 2015/2016 (15/1841)
Orienteringssaker
Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok; årsberetning og regnskap
for 2014 (07/696)
Møtereferat og tilbakemelding fra Legeforeningens Kompetansegruppe for
forebygging av antibiotikaresistens (14/4792)
Referat fra møter i Forskningsutvalget (13/5610)
Referat fra møter i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og
global helse (12/113)
Redaksjonell endring av Legeforeningens lover – Regionutvalg (11/4896)
WMA Council i Oslo 16.-18.april - oppsummering

Rapporteringer og kommentarer:
- Møte i Ålesund med tillitsvalgte og ledelsen i Helse Møre og Romsdal og
Helse Midt samt allmøte med legene.
- Møte med Hdir vedrørende diskusjon om metode for terminbestemmelse
(eSnurra)
- Stor aktivitet i SKIL, og flere ønsker samarbeid bl. a KS, direktorat,
Pasientsikkerhetsprogrammet
- Utfordringer i allmennmedisinsk miljø i Danmark
- Møte med Hdir vedrørende IKT
- Møte med Bærum sykehus venner
- Flere ledige hjemler for avtalespesialister i Helse Sør-Øst lyst ut i
Tidsskriftet nr 7/2015
- Innlegg i Forskerforbundet
- Tariffkonferanse Allmennlegeforeningen
- Valg av nytt styre i Ylf
- Landsrådsmøte i Of med vårkurs
- Valg av nytt styre i Of.
- Oppfølging av protokoll fra normaltarifforhandlingene
- Prosess med NAV vedrørende IT-strukturer og fastlegeordningen
- WMA-møte i Oslo med 142 deltakere fra 37 land. Den norske
legeforening var medarrangør.
- WMA Assembly i Moskva oktober
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II

Veileder for næringsdrivende leger er klart. Heftet vil bli sendt ut til de
som ønsker det samt publiseres på legeforeningen.no
Spørsmål om egen spesialitet i akuttmedisin – møte med Hdir
Mellomoppgjørene er startet opp
Særavtale Virke prolongeres for ett år
Arbeidstidsgruppe Spekter – møte med UNN
Implementering av faste stillinger er forsinket. Avventer innkalling i
prosjektgruppen
Møte i regionutvalg Helse Vest om utdanningsstillinger for allmennleger
Legeforeningens rapport om IKT er under ferdigstillelse
Akershus legeforening – spørreundersøkelse til medlemmene om
arbeidsmiljø
Beregning av beleggsprosent varierer, dvs SSB og helseforetakene bruker
ulike beregningsmetoder.

Beslutningsmøte

Sak 68/15
Landsstyreforberedelser: Omnibus undersøkelsen
1.01/15/1821
Legeforeningen gjennomfører en opinionsundersøkelse (omnibus) i forkant av
landsstyremøtet 2015 i regi av Respons Analyse AS. Undersøkelsen starter
mandag 4. mai og rapport vil foreligge 12. mai. Sekretariatet la frem forslag til
spørsmål og utforming av undersøkelsen.
Vedtak
Sentralstyret slutter seg til de foreslåtte temaene for en
opinionsundersøkelse som gjennomføres i tilknytning til landsstyremøtet.
Det gjennomføres en webundersøkelse til et representativt utvalg av leger
på de samme spørsmålene.
Sak 69/15
1.02-15/665

Landsstyresak: Prinsipprogram 2015-2019 og Arbeidsprogram 2015-2017
I forbindelse med vedtak av nytt Prinsipp- og arbeidsprogram på landsstyremøtet i
2011 ble det besluttet at prinsipprogrammet skal være overordnet og gi retning,
mens arbeidsprogrammet skulle være mer konkret. I realiteten ble de to
programmene ganske like, og begge veldig overordnet. Sentralstyret nedsatte i
november 2014 en arbeidsgruppe bestående av lederne for Of, Af og Ylf, med
sekretariatstøtte, til å lage utkast til Prinsipprogram 2015-2019 og
Arbeidsprogram 2015-2017. I forbindelse med revisjonen har det vært et bevisst
mål fra arbeidsgruppen å skille tydeligere mellom prinsipp- og
arbeidsprogrammet, både i form og innhold, enn i nåværende fireårsperiode. De
nye utkastene har vært på høring i organisasjonsleddene, og fremlagt forslag til
nytt prinsipp- og arbeidsprogram er justert for å imøtekomme de ulike innspillene.
Vedtak:
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Forslag til Prinsipprogram 2015-2019 og Arbeidsprogram 2015-2017
justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet. Revidert forslag godkjennes
av sentralstyret før det oversendes til landsstyret.
Sak 70/15
Landsstyresak: Legeforeningens samarbeid med andre
1.03-14/4349
Legeforeningens landsstyre fattet i 2014 et enstemmig vedtak og oversendte
samtidig to forslag til sentralstyret som omhandlet hvordan Legeforeningen skal
samarbeide med andre. Det ble også besluttet at vurderingen skal legges frem for
landsstyret i 2015. For å forberede saken for landsstyret besluttet sentralstyret i
oktober 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede Legeforeningens
samarbeid med andre. Sentralstyret ble forelagt arbeidsgruppens utkast til
prinsipper og retningslinjer for samarbeid, og har deretter sendt disse på intern
høring. Omlag halvparten av høringsinstansene ga tilslutning til arbeidsgruppens
forslag. Enkelte av de øvrige høringsinstansene pekte på at grad av uenighet og
løsning av interessekonflikter burde tydeliggjøres i rammer og prinsipper for
samarbeid.
Vedtak
Fremlagt dokument omarbeides i tråd med diskusjonene i møtet.
Sentralstyrets anbefalinger om prinsipper og retningslinjer for samarbeid
oversendes landsstyret.
Sak 71/15
Landsstyresak: Legeforeningens årsmelding for 2014
1.04 -15/1785
Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2014 for Legeforeningen.
Vedtak
Årsmeldingen justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og behandles på
landsstyremøtet i mai 2015.
Sak 72/15
Legeforeningens kandidat(er) til Akademikerprisen 2015
1.05 -15/970
Legeforeningen var invitert av Akademikerne til å fremme kandidater til
Akademikerprisen 2015. Prisen gis til en norsk eller utenlandsk enkeltperson som
fremmer akademisk metode og frihet i sitt arbeid. Legeforeningens foreningsledd
var invitert til å foreslå kandidater. Leger i vitenskapelige stillinger, Den norske
patologforening, Sør-Trøndelag legeforening, Praktiserende spesialisters
landsforening, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen,
Hordaland legeforening. og TenkeTanken ved Allmennmedisinsk
Forskningsenhet (AFE) Trondheim, har foreslått kandidater.
Vedtak
Legeforeningen fremmer følgende kandidat(er) til Akademikerprisen 2015
(i tilfeldig rekkefølge): Steinar Krogstad, Ingvard Willhelmsen.
Sak 73/15
1.06-15/654

Arendalsuka – opplegg og forberedelser
Arendalsuka 2015 vil samle alle toneangivende aktører innen politikk, samfunnsog næringsliv. Det er kommunevalgår og det forventes stort innrykk under
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arrangementsdagene 12-18. august.
Legeforeningen avholder også i 2015 et eget arrangement. Ettersom påtrykket i år
forventes å være stort, prioriterer Legeforeningen å rette innsatsen mot ett
hovedarrangement, en debatt om fremtidens legevakt (mandag 17. august), og et
kveldsarrangement på Solsiden mandag 17. august. Legeforeningen vil også bidra
i Dagens Medisin sine arrangementer tirsdag 18. august.
Vedtak
Legeforeningen deltar på Arendalsuka mandag 17. og tirsdag 18. august.
Sekretariatet fortsetter planleggingen av arrangementene i tråd med
sentralstyrets tilbakemeldinger.
Sak 74/15
Legeforeningens hovedbudskap - kommunevalgkampen 2015
1.07-15/1704
Helse blir et viktig temaområde i den kommende kommunevalgkampen.
Sekretariatet la frem forslag til hvilke øvrige saker foreningen bør fremme med
aktuelle hovedbudskap, hvilke vinklinger som er aktuelle og hvilken rolle vi bør
spille. Aktuelle politiske prosesser med oppdatert bakgrunnsinformasjon ble
presentert i tilknytning til de fremlagte hovedbudskapene: Eldreomsorg,
legetjenester ute i kommunene og legevakt. Lokalsykehus vil også være et tema.
Vedtak
Legeforeningens rolle i valgkampen vil være å påvirke de aktuelle sakene
og debattene gjennom faglige gode innspill. Sekretariatet arbeider videre
med å forberede innspill til valgkampen i tråd med notatet og drøftingene i
sentralstyret.
Sak 75/15

Høring om endringer i alkoholloven – varigheten på kommunale salgs- og
skjenkebevillinger

1.08-15/1824
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i
alkoholloven - varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger mv. Dagens
modell for salgs- og skjenkebevillinger innebærer at bevillingene må fornyes etter
valget av nytt kommunestyre (hvert fjerde år). Regjeringen ønsker nå å forlenge
bevillingsperioden utover dagens maksimumslengde på fire år.
Vedtak
Høringsuttalen godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet. Sekretariatet gis fullmakt til å justere
høringsuttalelsen i dialog med Actis.
Sak 76/15

Å kommunisere som tillitsvalgt for Legeforeningen – Om presse- og politisk
påvirkningsarbeid

1.09I januarmøte ba sentralstyret om at sekretariatet skulle komme tilbake med en
versjon av Legeforeningens kommunikasjonsstrategi for politisk påvirkning som
er egnet til bruk for hele organisasjonen. Sekretariatet har på denne bakgrunn
jobbet fram et forslag rettet mot tillitsvalgte. Et verktøy for presse- og politisk
påvirkningsarbeid. Dokumentet er bygd opp som en lettfattelig veileder/brosjyre.
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Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til dokumentet «Å kommunisere som
tillitsvalgt for Legeforeningen – Om presse- og politisk
påvirkningsarbeid». Dokumentet er et verktøy for tillitsvalgte i
Legeforeningen. I den videre prosessen vil sekretariatet ferdigstille
dokumentets layout. Sekretariatet bes komme tilbake med en plan for
distribuering.
Sak 77/15
2.01-15/14

Landsstyresak - Endring av Etiske regler for leger kap. I, § 5
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. Sentralstyret sendte saken ut på bred
organisasjonsmessig høring og fremmer et forslag til vedtak overfor landsstyret.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på endringer i Etiske regler for
leger kap. I, § 5.

Sak 78/15
2.02-15/649

Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring nye regler for
gjennomføringen av opphold i institusjon for personer med rusmiddelproblemer.
Forskriften var til dels en videreføring og oppdatering av forskrift til
sosialtjenesteloven, men hadde et videre virkeområde og hadde enkelte nye
bestemmelser. Utkastet inneholdt blant annet bestemmelser om husordensregler,
rusmiddeltesting, kontakt med omverdenen, ransaking og tvang. Sekretariatet
hadde utarbeidet et høringssvar der Legeforeningen støttet høringsforslaget.
Vedtak
Høringsuttalelsen godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.

Sak 79/15

Landsstyresak – forslag til endringer av Legeforeningens lover – om
betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse

2.04-14/319
Det er mottatt et privat lovendringsforslag fra Gunnar Hjorth, leder av Buskerud
legeforening, som ønsker den tidligere betegnelsen fylkesavdeling gjeninnført og
betegnelsen lokalavdeling avviklet. Sentralstyret har sendt saken ut på bred
organisasjonsmessig høring. Sentralstyret har vurdert saken og fremmer en
innstilling til vedtak overfor landsstyret.
Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslaget om å endre
betegnelsen lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling forkastes.
Sak 80/15
Landsstyresak – forslag til endringer i Legeforeningens lover § 3-3-3 (2)
2.05-15/5998
Overlegeforeningen (Of) har fremmet forslag til endringer av Legeforeningens
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lover § 3-1-1 (2) som gjelder funksjonsperioden for landsstyret. Sentralstyret har
sendt saken ut på bred organisasjonsmessig høring. Sentralstyret har vurdert saken
og fremmer en innstilling til vedtak overfor landsstyret.
Vedtak
1) Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at forslaget til endringer i
Legeforeningens lover § 3-1-1 (2) forkastes.
2) Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at det i stedet gjøres
endringer i Legeforeningens lover § 3-3-3 (2).
Sak 81/15
Landsstyresak – Ansettelse av redaktør
2.06-815/1753
Sentralstyret drøftet det pågående arbeidet med ansettelse av redaktør for
Tidsskrift for Den norske legeforening.

Vedtak
Sentralstyret tar saken til orientering. Innstilling til landsstyret foretas av
sentralstyret i ekstraordinært sentralstyremøte 21. mai 2015. Landsstyret
informeres om prosessen så langt i forbindelse med utsending av
dokumenter til landsstyremøtet.
Sak 82/15

Landsstyresak – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – forslag til
landsstyret om nedsettelse av utvalg

2.07-15/1754
Sentralstyret drøftet et ønske om å foreta en gjennomgang hvor forholdet mellom
Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier klargjøres.
Sentralstyret mener det skal ligge som en forutsetning for gjennomgangen at
redaktøren kan ivareta utøvelse av sin myndighet og sitt ansvar etter
redaktørplakaten. Etter sentralstyrets vurdering er det naturlig at det i en slik
gjennomgang nedsettes et utvalg med personer både fra den redaksjonelle aksen,
og sentrale personer fra Legeforeningens organisasjon. Sentralstyret ønsker de
prinsipielle sidene av det fremtidige forholdet mellom Tidsskriftet og
Legeforeningen belyst, herunder sentralstyrets og landsstyrets rolle. Sekretariatet
la frem brev fra leder av Eldre legers forening til sentralstyret vedrørende
fratreden av redaktør og veien videre.
Vedtak
Det innstilles overfor landsstyret på at det nedsettes et bredt sammensatt
utvalg, med representanter både fra Tidsskriftets
redaksjon/redaksjonskomiteen for Tidsskriftet og sentrale personer fra
Legeforeningens organisasjon, til å vurdere alle forhold mellom Tidsskrift
for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier med sikte på
fremlegg for landsstyret på landsstyremøtet i 2016.
Leder av Eldre legers forening tilskrives i tråd med drøftingene i møtet.
Sak 83/15
Tidsskriftets grafiske profil og redaksjonelle design
2.08-15/1138
Sentralstyret ble presentert for endringer i Tidsskriftets grafiske profil og
redaksjonelle design.
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Vedtak
Sentralstyret tar saken til etterretning. Den endelige beslutningen om valg
av visuell profil ligger hos redaktøren.
Sak 84/15
Forslag fra Troms legeforening om rettshjelpsforsikring for leger
2.09-15/1764
Legeforeningen hadde mottatt brev fra Troms legeforening med ønske om å ta
opp på landsstyremøtet en sak om rettshjelp til leger, herunder en egen
rettshjelpsforsikring for leger. Saken var for sent fremmet.
Vedtak
Sentralstyret tar saken til orientering. Sekretariatet bes gå i dialog med
Troms legeforening om videre oppfølging av saken.
Sak 85/15
2.10-15/489

Legeforeningens lederpris 2015.
Innstillingskomiteen for Legeforeningens lederpris bestående av Jon Helle, Marit
Halonen Christiansen og Kari Sollien fremmet innstilling til lederprisen overfor
sentralstyret.
Vedtak
Sentralstyret tildeler lederprisen 2015 i tråd med innstillingskomiteens
forslag. Lederprisen vil bli delt ut i forbindelse med landsstyremøtet 2015.

Sak 86/15

Høring – Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning

2.11-15/1763
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Høringsnotatet hadde vært på intern
høring blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet et utkast til
høringsuttalelse der Legeforeningen ga sin tilslutning til en klargjøring av
regelverket og økt synliggjøring av skikkethetsvurdering på aktuelle studier, men
med merknader til flere av de foreslåtte endringene.
Vedtak
Høringsuttalelse godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet.
Sak 87/15

Oppnevning av representant til referansegruppe, organisasjonsprosess
Akademikerne

2.12-15/662
Akademikerne hadde bestemt at det skulle nedsettes et organisasjonsutvalg.
President Hege Gjessing var oppnevnt som foreningens representant i utvalget.
Akademikerne hadde også bedt om en representant fra hver forening til en
referansegruppe for organisasjonsutvalgets arbeid.
Vedtak
Generalsekretær Geir Riise oppnevnes til referansegruppe for
organisasjonsprosess i Akademikerne.
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Sak 88/15
Høring - tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn
3.01-15/1053
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt ut forslag til endringer i forskrift om
nasjonalt vaksinasjonsprogram. Forslaget innebar at hepatitt B-vaksine skulle bli
et generelt tilbud til alle barn. Høringsinstansene var i hovedsak positive til
forslaget. Det var utformet forslag til høringsuttalelse.
Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes
Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 89/15
3.02-14/110

Prosjekt faglige veiledere og retningslinjer - gjennomsyn før høring
I henhold til sentralstyrevedtak 121/14 var det høsten 2014 etablert et prosjekt
som skulle utforme forslag til faglige krav til innhold, prosess, utforming og
publisering vedrørende faglige veiledere og retningslinjer. Prosjektgruppens
utkast til prosjektrapport ble fremlagt for sentralstyret til gjennomsyn før
rapporten sendes på høring i foreningen.
Vedtak
Utkast til prosjektrapport sendes på høring i Legeforeningen.
Etter at prosjektgruppen har vurdert høringsinnspillene legges nytt
rapportutkast frem for sentralstyret.

Sak 90/15
Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2015
3.03-15/1037
Studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond 2015 ble utlyst i
Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1 3/2015 og på Tidsskriftets nettside.
Det forelå innstilling fra en sakkyndig bedømmelseskomité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler to studie- og reisestipend, hvert på kr 90 000 fra
Caroline Musæus Aarsvolds fond 2015 i henhold til innstillingen fra den
sakkyndige komiteen. Stipendmottakerne inviteres til å motta stipendene
på Legeforeningens landsstyremøte.
Sak 91/15

Den norske legeforeningens fond for forebyggende medisin - prisutdeling
2015

3.04-15/1400
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 prisutdelingen.
Sak 92/15
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Marie Spångberg-prisen 2015

3.05-15/286
Marie Spångberg-prisen ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1
og 3/2015 og på tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig
bedømmelseskomité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen 2015, kr 30 000 i henhold til
innstilling fra den sakkyndige komiteen.
Sak 93/15
3.06-15/965

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2015
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for
Den norske legeforening nr. 1 og 3/2015 og på Tidsskriftets nettside. Det forelå
innstiling fra en sakkyndig komité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for
primærhelsetjenesten i 2015, kr 50 000, i overensstemmelse med
innstillingen. Prismottakeren inviteres til å motta prisen på
Legeforeningens landsstyremøte.

Sak 94/15
Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2015
3.07-15/1193
Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for
Den norske legeforening nr. 1 og 3/2015 og på Tidsskriftets nettside. Det forelå
innstilling fra en sakkyndig komité.
Vedtak
Sentralstyret tildeler Legeforeningens kvalitetspris for
spesialisthelsetjenesten i 2015, kr 50 000, i overensstemmelse med
innstillingen. Én representant for mottakerne inviteres til å motta prisen på
Legeforeningens landsstyremøte.
Sak 95/15
3.08-15/647

Høring – Rapport 2.0 for «kritisk informasjon fra kjernejournal»
Legeforeningen hadde mottatt for høring fra Helsedirektoratet rapporten "Rapport
2.0- for kritisk informasjon om kjernejournal". Rapporten var sendt ut til alle
foreningsledd og det var innkommet ti høringssvar som dannet grunnlag for
Legeforeningens tilbakemelding til Helsedirektoratet
Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes
Helsedirektoratet.

Sak 96/15

Høring - forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige
prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi
(NCSP) og medisin (NCMP)

3.09 -15/1336
Helsedirektoratet har et pågående prosjekt med gjennomgang av de helsefaglige
prosedyrekodeverkene for spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er forankret i
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Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016), tiltak 6.3 Kodeverk og
terminologi. Legeforeningen hadde mottatt høring om forslag til strukturelle
endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og
nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP).
Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til høringsuttalelsen til Helsedirektoratet.
Sak 97/15

Riktig behandling og diagnostikk - Over-/underbehandling og variasjon i
helsetjenesten

3.10-15/1809
De siste årene har det fremkommet dokumentasjon på at det forekommer
overdiagnostikk og overbehandling av en del sykdommer. Statistikk hadde også
påvist at det var til dels store variasjoner i bruk av diagnostikk og behandling i
ulike deler av landet. Legeforeningen så behovet for å jobbe videre med disse
forholdene.
Vedtak
Sekretariatet arbeider med å fremskaffe en oversikt over tilgjengelig
kunnskap om overdiagnostikk, over/underbehandling og variasjon i
helsetjenesten til sentralstyrets møte i mai eller juni. Videre skal det
nedsettes en arbeidsgruppe. Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret
med forslag til medlemmer i arbeidsgruppen i samme møte. Det bevilges
inntil kr 160 000 til formålet som tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 98/15
Høring – Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern
3.11-15/1285
Legeforeningen mottok fra Helsedirektoratet et utkast til veileder i tilsyn med
miljørettet helsevern. Høringsinstansene er i utgangspunktet positive til
veilederen, og mener den både er lett tilgjengelig og godt tilpasset sin målgruppe,
men at en veileder alene ikke er tilstrekkelig for å stimulere til økt samarbeid
internt i kommunene eller overfor andre tilsynsmyndigheter. Sekretariatet har
utformet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 99/15
3.12-14/707

Innspillsrapport: Utviklingsområde rus og psykiatri
Psykisk helse og rus ble av sentralstyret definert som et utviklingsområde i
forbindelse med etablering av kommunikasjons- og utviklingsområder for 20132015. På dette grunnlag ble det besluttet opprettet et prosjekt forankret i
medisinsk fagavdeling. Sekretariatet hadde sammen med to arbeidsgrupper
bestående av medlemmer fra Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
(Nfram), Norsk psykiatrisk forening (Npf), Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk
forening (NBUPF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) utviklet det
foreliggende utkast til innspillsrapport, som hadde vært gjennom en høringsrunde
i foreningen. Dokumentet ble lagt frem for sentralstyret for godkjenning for
publisering.
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Vedtak
Rapporten godkjennes med enkelte endringer.
Sak 100/15 Landsstyresak - Akuttberedskap i sykehus
3.13-15/1689
I årets sykehustale hadde helse- og omsorgsminister, Bent Høie, invitert til debatt
om fremtidig organisering av akuttberedskapen i sykehus. I talen hadde han også
bekreftet at Nasjonal helse- og sykehusplan blir lagt frem til høsten. På bakgrunn
av dette inviterte Legeforeningen de fagmedisinske foreningene til et
arbeidsseminar om organisering av akuttberedskap. Et sentralt mål med seminaret
var å diskutere på om det var behov for å revurdere Legeforeningens standpunkt
fra 2011 om at alle sykehus skal ha akuttberedskap i indremedisin, kirurgi og
anestesi, med tilgang til støttetjenester i radiologi og laboratoriefag. På bakgrunn
av disse diskusjonene ble det utformet et brev om akuttberedskap til landsstyret.
Vedtak
Forslag til brev om akuttberedskap i sykehus godkjennes med enkelte
justeringer og sendes til landsstyredelegatene.
Sak 101/15 Invitasjon fra Standard Norge til deltakelse i sektorstyre helse og omsorg
3.14-15/1834
Legeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Standard Norge om å delta i et
sektorstyre som nå etableres for å koordinere nasjonal og internasjonal
standardisering innen helse og omsorg. Sektorstyret vil bli ledet av assisterende
helsedirektør Cecilie Daae, Helsedirektoratet. Standard Norge og
helsemyndighetene ønsker at sektorstyret forankres på høyt nivå i organisasjonene
som inviteres for å sikre legitimitet og eierskap til utvikling og implementering av
standardiseringsarbeidet.
Vedtak
Legeforeningen er positiv til å delta i Sektorstyre helse og omsorg. Jon
Helle foreslås som Legeforeningens representant.
Sak 102/15
3.31-15/611

Godkjenning i kompetanseområdet allergologi
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble: Bø, Knut Olav
Danielsen, Helge
Dotterud, Lars Kåre
Halvorsen, Trine Lilly
Myhre, Lena Olena
Njå, Frode
Rahman, Soheila
Slåstad, Siri
Stoll, Richard
Storaas, Torgeir
Søyland, Anne Kjerstin Wasenius
Tveiten, Lars
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Volden, Karin Stang
Zadig, Erik Ingvar
Aag, Solrun Alida
Aas, Marianne Hanneborg
Sak 103/15
3.32 -15/9

Godkjenning av veiledere
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Johannesen, Frode Grønn, veileder i allmennmedisin
Kismul, Kjersti Elisabeth, veileder i kognitiv terapi

Sak 104/15 Kompetansekrav for legestillinger i sykehjem
3.33-15/1031
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) hadde uttrykt bekymring
for manglende formelle kompetansekrav til leger som skal ansettes i sykehjem, og
anbefalt krav om spesialisering og stillingsbeskrivelse. Foreningen hadde ønsket
saken drøftet i landsstyret 2015.
Helsedirektoratet har foreslått at alle leger som jobber med «andre
allmennmedisinske oppgaver», inkludert sykehjemsleger, skal gjennomføre et
spesialiseringsløp. Forslaget ble støttet av Legeforeningen i høringen høsten 2014.
Nfas forslag om kompetansekrav for legestillinger i sykehjem ble forelagt for
sentralstyret i møte 10. mars 2015. Da det var behov for nærmere avklaringer ble
saken utsatt. Det ble tatt direkte kontakt med Nfas og bedt om utdypning om
foreningen særskilt ønsker egen spesialitet i sykehjemsmedisin. Nfas hadde
bekreftet at foreningen ikke hadde foreslått en egen spesialitet i
sykehjemsmedisin, men ønsket krav om at alle som arbeider i sykehjem skal være
spesialist eller under spesialisering i en relevant spesialitet.
Vedtak
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisins forslag og anbefalinger
anses som ivaretatt gjennom forslagene i Helsedirektoratets rapport om
fremtidig spesialitetsstruktur i samfunns- og allmennmedisin, som
Legeforeningen støttet i høringsuttalelsen fra 10. oktober 2014. Det er
dermed ikke behov for fornyet behandling i landsstyret 2015.
Sak 105/15 Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering. Foreløpig rapport
3.34-14/1015
Det forelå utkast til foreløpig rapport fra prosjektgruppen som hadde fått i
oppdrag å se på den medisinske grunnutdanningen i Norge. Leder av
prosjektgruppen for utredning av grunnutdanningen, Marit Halonen Christiansen,
orienterte sentralstyret om prosjektgruppens utredning så langt. Den foreløpige
rapportens struktur og besvaring av mandat ble lagt frem for sentralstyret for
videre drøfting.
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Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2015 hadde sekretariatet utarbeidet
utkast til brev til landsstyret der forslag til diskusjonspunkter var oppsummert.
Vedtak
Utkast til brev til landsstyret justeres i tråd med sentralstyrets
tilbakemeldinger. Foreløpig rapport Grunnutdanning av leger – utvikling
og harmonisering bearbeides i tråd med tilbakemeldinger fra sentralstyret
og forelegges for landsstyret.
Sak 106/15

Status spesialitetsstruktur – oppdragsdokumenter fra Helse- og
omsorgsdepartementet

3.35 -12/2322
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde invitert Legeforeningen til flere
møter i januar - mars 2015 der blant annet Legeforeningens rolle i ny
spesialitetsstruktur ble diskutert. Legeforeningen ga i møtene tilbakemelding om
at foreningen forutsetter en fortsatt sentral plass i spesialistutdanningen.
Departementet hadde gitt i oppdrag til Helsedirektoratet og RHF’ene å utrede og
konkretisere en ny modell 3, der både RHF’ene og universitetene gis et større
ansvar i legenes spesialistutdanning. Innhold og læringsmål fastsettes av
direktoratet. Departementet angir at Legeforeningen skal delta med faglig
rådgivning til direktoratets arbeid, herunder kvalitetsvurdering av
utdanningsavdelingene, ivareta enkelte oppgaver innen spesialistutdanningen
(f.eks. etter- og videreutdanning), og bistå i overgangsordninger.
Helsedirektoratet og RHF’ene hadde fått frist til 30. august 2015 for å besvare
oppdraget.
HOD hadde invitert Legeforeningen og Helsedirektoratet til møte for dialog om
Legeforeningens rolle. Legeforeningen var bedt om å lage en skisse for hvordan
foreningen kan bidra i konkrete ordninger i ny modell.
Vedtak
Presidenten gis fullmakt til å arbeide for eventuelt å inngå en
samarbeidsavtale med helsemyndighetene som regulerer Legeforeningens
rolle i spesialistutdanningen av leger.
Sak 107/15

Landsstyresak – Godkjenning av regnskaper for 2014 til landsstyrets
orientering

4.01-14/1588
Regnskapene for 2014 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig godkjenning,
ble lagt frem. Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser:
-
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Caroline Musæus Aarsvolds fond
Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke
Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i
uforskyldt nød
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk
bronkitt

Vedtak
Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes
legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens Legat
for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk
bronkitt, godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering.
Sak 108/15 Landsstyresak – Budsjett for Den norske legeforening 2016
4.02-15/1685
Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens budsjett 2016
ble lagt frem og drøftet.
Vedtak
Forslag til budsjett for Den norske legeforening for 2016 legges fram for
landsstyret.
Sak 109/15 Statusrapport Legeforeningens økonomi per mars 2015
4.03-15/1720
Legeforeningens regnskap per mars 2015 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per mars 2015 tas til etterretning.
Sak 110/15

Landsstyresak – Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2014

4.04-15/1827
Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for
2014 ble lagt frem for oversending til landsstyret.
Vedtak
Sykehjelps- og pensjonsordningen for legers styres årsberetning og
regnskap for 2014 tas til orientering og legges fram for landsstyret til
godkjenning.
Sak 111/15
4.05-

Landsstyresak – valg av styremedlemmer i SOP
Sentralstyret er valgkomité til styret i SOP. Fire av styrets medlemmer velges av
Landsstyret, mens det femte medlemmet er oppnevnt av Arbeids- og
sosialdepartementet. Medlemmene velges for to år av gangen, med overlapping
slik at det hvert annet år velges to medlemmer til styret.
Vedtak
Saken behandles endelig på sentralstyremøte i mai.

Sak 112/15 Landsstyresak – Godkjenning av innkalling
5.01-15/1023
Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen
har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.
Vedtak
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Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes.
Sak 113/15

Landsstyresak - Vedlegg til årsmeldingen - Sentralstyrets oppfølgning av
vedtak/oversendelsesvedtak i protokoll fra Den norske legeforenings
landsstyremøte 2014 i Oslo

5.02-14/5292
Sekretariatet la frem status på oppfølging av vedtaksprotokoll fra landsstyremøte
2014.
Vedtak
Utkast til oversikt over sentralstyrets oppfølgning av
vedtak/oversendelsesvedtak i protokoll fra Den norske legeforenings
landsstyremøte i Oslo 2014 godkjennes.
Sak 114/15 Landsstyresak – Godkjenning av saklisten
5.03-15/1023
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:

Sakliste for Landsstyremøtet 2015, Trondheim 27.-29. mai 2015

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:
«Pasientens helsetjeneste. Realitet eller retorikk?»
Legeforeningens organisasjon
Sak 8
Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for
perioden 1.1.2014 – 31.12.2014
Sak 9
Aktuelle tema
9.1
Legeforeningens samarbeid med andre
9.2
Primærhelsemeldingen
9.3
Akuttfunksjoner i sykehus
Sak 10
Forslag om prinsipprogram for 1.9.2015 - 31.8.2019
Sak 11
Forslag om arbeidsprogram for 1.9.2015 - 31.8.2017
Sak 12
Forslag til endring i De etiske regler for leger kap. I, § 5
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Sak 13

Sak 14

Sak 15
Sak 16

Sak 17
Sak 18
Sak 19

Lovendringer
13.1 Gjennomføring av landsstyremøter - frister for å fremme saker for
landsstyret, saksliste på landsstyremøter, avstemming i landsstyret,
elektroniske valg
13.2 Forslag til endringer av Legeforeningens lover § 3-3-3 (2)
funksjonsperioden for landsstyret
13.3 Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse.
Tidsskrift for Den norske legeforening
14.1 Tilsetting av ny sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske
legeforening
14.2 Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier – forslag til
landsstyret om nedsettelse av utvalg
Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2017
Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre
varamedlemmer (valgkomiteen legger frem sin innstilling onsdag 27.5 kl
1500)
Valg av to styremedlemmer med varamedlemmer til styret for
sykehjelps- og pensjonsordningen for leger
Valg av valgkomite
Valg av desisorutvalg

Utdanningssaker
Sak 20
Grunnutdanning for leger – utvikling og harmonisering
Regnskap og budsjett
(Regnskapet tidfestes til behandling torsdag 28.5)
Sak 21
Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2014
Sak 22
Regnskaper for 2014 til landsstyrets orientering
Sak 23
Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og
pensjonsordningen for leger 2014
Sak 24
Budsjett for Den norske legeforening 2016
Sak 115/15

Landsstyresak - Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i
2017

5.04-14/5137
Sentralstyret hadde etter vedtak i sentralstyremøte 21.10.2014 henvendt seg til
avdelingene med anmodning om forslag til medarrangør og stedsvalg for
landsstyremøtet i 2017. Det var kommet inn fire forslag på sted for arrangementet
i 2017.
Vedtak
Saken legges frem for landsstyret uten innstilling. Sentralstyret foreslår at
møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 30.5 - torsdag 1.6.2017.
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Hege Gjessing

Jon Helle

Kari Sollien

Christian Grimsgaard

Ivar Halvorsen

Synnøve Bratlie
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Marit Hermansen
Marit Halonen Christiansen

Kristian Hamandsen

