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Utdanningsfond I for år 2016

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting (14/57)

1

Notat 3: Handels- og investeringsavtaler – betydning for helsetjenesten
Notat 4: Nasjonal sykehusplan – videre arbeid
Notat 5: Oppfølging av turnusordningen for leger –
behov for økning i antall turnuslegestillinger – nasjonal evaluering – ny
spesialitetsstruktur, nasjonal helse- og sykehusplan og konsekvenser for
turnustjenesten

Rapporteringer og kommentarer:
- Forhandlinger
- Oppstart forhandlinger om særavtale for leger i kommunehelsetjenesten
- Arbeid med spesialistutdanning
- Sak arbeidsrett – vaktfritak for gravide
- Spekters arbeidslivskonferanse 1.12
- Arbeid med spesialistutdanning
- Arbeidsmøte i arbeidsgruppen som jobber med over-, underbehandling og
variasjon i behandling
- Møte i Kvinnsland-utvalget – utvalg som skal utrede organisering av statlig
eierskap til spesialisthelsetjenesten
- Møte med Kunnskapssenteret vedr. Commonwealth fund studien 2015
- Besøk Sykehuset Vestfold
- Ylf: Møte med Junior Doctors, British Medical Association (BMA)
- Offentlig tjenestepensjon
- Hedmarksmodellen
- Prosjekt nye legeforeningen.no
- Medietrening for sentralstyret februar 2016
- Oppdatering, årshjul
- Helsepolitisk seminar 22.1.2016
- Brev fra Regionutvalg Sør-Øst vedrørende spesialistutdanningen

Orienteringssaker:
Oppsummering fra CPME-møte i Brussel 30.-31.10. 2015
Orienteringssak - Brev til Sentralstyret om endringer i IT-utvalget
Aktivitetsrapport fra Allmennmedisinsk forskningsfond
Referat - møte i HOD om handlingsplan antibiotikaresistens
Avtalespesialister – ny rammeavtale og rapport fra Riksrevisjonen
Orienteringssak til sentralstyret. Hagensaken-grunnlovsvern for
pensjonsrettigheter

II
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Beslutningsmøte

Sak 229/15
1.01-5431

Høring: På ramme alvor – Alvorlighet og prioriteringer
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring en rapport om hvordan
grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.
Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av helseøkonom Jon
Magnussen. Arbeidsgruppen har vurdert hvordan alvorlighet kan brukes i ulike
beslutningsprosesser i dag og hvordan alvorlighet kan brukes i
prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste. Grunnet kort høringsfrist ble
et grovutkast til høringsuttalelse lagt frem for sentralstyret før den interne
høringsfristen var utløpt. Grovutkast til høringsuttalelse tar i første omgang for
seg hovedtrekkene i rapporten og Legeforeningens foreløpige syn på dette.
Vedtak
Høringsuttalelsen justeres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.
Foreningsleddenes innspill innarbeides i høringsuttalelsen før endelig
høringsuttalelse godkjennes av president.

Sak 230/15
1.02-

En tobakksfri generasjon?
Kreftforeningen ønsker å inngå i et tettere samarbeid med Legeforeningen på
tobakksfeltet. Kreftforeningen ønsker i første omgang å be om et møte med
statssekretær Cecilie Brein Karlsen for å diskutere tiltak for røykeslutt og andre
tobakksforebyggende tiltak, og har invitert Legeforeningen med i arbeidet.
Vedtak
Legeforeningen ønsker å samarbeide med Kreftforeningen og støtter
aktuelle tiltak for å redusere tobakksbruken i Norge.
Legeforeningen foreslår at ett av tiltakene er å innføre forbud mot all salg
av tobakk til alle født etter år 2000. Forslaget om et forbud mot å selge
tobakk til personer født etter år 2000 ble vedtatt med syv mot en stemme.
Christian Grimsgaard stemte mot.
Stemmeforklaring fra Christian Grimsgaard: Skadevirkningene ved bruk
av røykfri tobakk er vesentlig mindre enn ved tobakksrøyking. Det
foreligger ikke dokumentasjonsgrunnlag som kan forsvare at foreningen
bør anbefale forbud.

Sak 231/15

Oppdatert vurdering av endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i
Legeforeningen

2.01-15/5081
Sentralstyret behandlet spørsmålet om endring av funksjonsperiode for
organisasjonsledd i Legeforeningen i møte 11. november 2015. Under
behandlingen av saken kom det frem hensyn til budsjettplanlegging og
kontingentfordeling som innebar at sekretariatet måtte foreta nye vurderinger av
tidspunkt for landsstyremøte og funksjonsperiode. På denne bakgrunn fremla
sekretariatet et revidert forslag. Et hovedelement i det reviderte forslaget var at
landsstyremøtet årlig holdes i slutten av september, og at tiltredelse skjer
1.november. Formålet er å gi organisasjonsleddene mulighet til tilpasninger til
vedtatt rammebudsjett/kontingentfordeling. Det oppdaterte forslaget ivaretok de
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politiske hensynene vist til i saksfremlegg fra november.
Vedtak
Forslag til endringer av funksjonsperioden for organisasjonsledd i
Legeforeningen sendes ut til bred organisasjonsmessig høring i tråd med
sekretariatets fremlegg. Høringsfristen settes til 3. februar 2016.
Sak 232/15

Høring – krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og
omsorgstjeneste

2.02-15/4274
Helse og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om at kommunene
skulle få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell
som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke
pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til. Legeforeningen var spørrende
til om ordningen vil medføre slik økt sikkerhet som man ønsker, men støttet
likevel forslaget.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring, og oversendes
Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 233/15

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

2.03-15/4207
Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Forslaget gikk ut på å
lovfeste at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og
omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten
nødvendige og forsvarlige tjenester. Samtidig ble det foreslått å lovfeste en plikt
til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass, samt å innføre
nasjonale tildelingskriterier. Sekretariatet hadde utformet et utkast til høringssvar
som støttet intensjonen bak forslaget, men som hadde en rekke kritiske
bemerkninger til det.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.
Sak 234/15

Forespørsel om økonomisk støtte – Fafo-undersøkelse om ytringsfrihet og
varsling

2.04-15/3465
Forskningsstiftelsen Fafo hadde henvendt seg til Den norske legeforening for å få
støtte til en ny undersøkelse om ytringsfrihet og varsling. Undersøkelsen skulle
gjennomføres i 2016 blant 3000 ansatte og tillitsvalgte i norsk arbeidsliv. Dersom
Legeforeningen støttet undersøkelsen med 50 000 kroner, ville foreningen få
mulighet til å gjennomføre en egen undersøkelse blant våre medlemmer og
tillitsvalgte.
Vedtak
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Den norske legeforening bevilger 50 000 kroner i støtte til en ny Fafoundersøkelse om ytringsfrihet og varsling. Det forutsettes at undersøkelsen
inkluderer et utvalg av Legeforeningens medlemmer, og at anonymiteten
til de deltagende legene sikres etter gjeldende regelverk. Beløpet belastes
sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 235/15 Høring – Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand
2.05-15/5797
Justis og beredskapsdepartementet hadde sendt på høring Advokatlovutvalgets
utredning med forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettslig
bistand. Sekretariatet framla utkast til høringsuttalelse, og redegjorde samtidig for
hvilke mulige konsekvenser utredningen vil få for Legeforeningens
advokatbistand til medlemmene, herunder organiseringen det juridiske arbeidet i
sekretariatet.
Vedtak
Presidenten gis fullmakt til å vurdere høringsuttalelse til Justis- og
beredskapsdepartementet på bakgrunn av videre prosess i Akademikerne.
Sak 236/15 Oppnevning av styre i Allmennmedisinsk forskningsfond
3.01 -07/195
Funksjonsperioden for representantene til styret for Allmennmedisinsk
forskningsfond fra Norsk forening for allmennmedisin og de allmennmedisinske
forskningsenhetene utløper 31.12.15. Det var innhentet nominasjon til videre
representasjon fra disse.
Vedtak
Som representanter til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond for
perioden 1.1.2016-31.12.2019 oppnevnes:
Leder
Petter Brelin, leder Norsk forening for allmennmedisin.
Vara Gisle Roksund
Styremedlem
Erik Werner, Norsk forening for allmennmedisin. Vara:
Odd Jarle Kvamme
Kirsti Malterud, Allmennmedisinske forskningsenheter.
Vara: Arne Fetveit
Sak 237/15 Tilbakemelding på rapport og policynotat om forskningsfinansiering
3.02-13/5610
Sentralstyret hadde mottatt utkast på rapport og policynotat om
forskingsfinansiering fra Forskningsutvalget. Utkastene hadde vært på høring i
organisasjonen og høringsrunden viste at det er knyttet stor interesse fra mange
foreningsledd rundt finansiering av norsk helseforskning. Innspillene fra
høringsinstansene hadde blitt innarbeidet, og rapport og policynotat ble lagt frem
for sentralstyret for godkjenning for publisering.
Vedtak
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Rapporten godkjennes for publisering. Utkast til policynotat justeres i tråd
med diskusjonen i møtet.
Sak 238/15 Tildeling av forskningsmidler fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat
3.03-15/4975
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt
har vært utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 16 og 17, 2015 og på
Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for
bedømming av tildeling fra legatet.
Vedtak
Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av
astmatisk bronkitt tildeler sentralstyret prosjektet Mechanism for Airway
Obstruction in Never Smokers – a Translational Study kr 150 000 som
lønns- og driftsmidler. Prosjektet er i regi av MD/PhD Gunnar Einvik,
Lungeavdelingen, Akershus universitetssykehus.
Sak 238/15 Tildeling av forskningsmidler fra Johan Selmer Kvanes' legat
3.04-15/4396
Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke har vært
utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 16 og nr. 17, 2015 og på
Tidsskriftets nettside. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for
bedømming av tildeling fra legatet.
Vedtak
Sentralstyret tildeler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og
bekjempelse av sukkersyke i 2015
- kr 250 000 til lønn i prosjektet Brown fat – promoting weifht reduction
and metabolic health ved avdelingssjef/førsteamanuensis, dr.med. Jørn
Sagen, Haukeland universitetssykehus/Universitet i Bergen
og
- kr 250 000 til lønn i prosjektet Er tidig insulinbehandling fordelaktig
for å bevare egen insulinproduksjon hos pasienter med Latent
Autoimmune Diabetes in the Adult (LADA)? Fullfølging av en
randomisert behandlingsstudie ved seksjonsoverlege/professor II
Valdemar Grill, St. Olavs Hospital/NTNU
Sak 239/15

Høring – Mandat for faglige referansegrupper og fagråd for de seks
laboratoriefagområdene som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

3.05-15/5016
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om mandat for
faglige referansegrupper og fagråd for de seks laboratoriekodefagene som
omfattes av Norsk laboratoriekodeverk (NLK). Samtlige av høringsinstansene
stilte spørsmålstegn ved mangel på beslutningsrett, honorering og et urealistisk
bilde av arbeidsmengden Helsedirektoratet foreslår i sitt mandat.
Vedtak
Utkast til høringsbrev godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 240/15
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Oppnevning av nye representanter i Forskningsutvalget

3.06-13/5610
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 leder, ny representant fra UiO, samt ny
representant for Ylf.
Vedtak
Christopher Kvistad oppnevnes som ny representant fra Ylf, og Kjetil
Retterstøl oppnevnes som ny representant fra UiO.
Kirsti Ytrehus oppnevnes som ny leder.
Oppnevningene gjelder fra 1.1. 2016 til juni 2016, inntil utvalgsstrukturen
i Legeforeningen er gjennomgått.
Sak 241/15 Godkjenning i kompetanseområdet allergologi
3.31 -15/611
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble: Dølvik, Sverre
Gravelsæter, Martha
Sak 242/15 Budsjett Utdanningsfond I for år 2016
3.32 -11/1627
Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2016. Budsjettet var
gjort opp med et underskudd på kr 4 890 138 og med en samlet kostnadsside på
kr 101 605 138.
Vedtak
Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2016
vedtas med et negativt driftsresultat på kr 9 765 138. Resultat etter
finansposter er estimert til minus kr 4 890 138.
Sak 243/15 Forslag om endring i regelverket for spesialiteten maxillofacial kirurgi
3.33 -14/3808
Spesialitetskomiteen i maxillofacial kirurgi hadde fremmet forslag om endring i
regelverket for spesialiteten maxillofacial kirurgi. Forslaget innebar at dagens
krav om kun embetseksamen i medisin før man kan starte spesialiseringsløpet i
maxillofacial kirurgi skulle erstattes med krav om dobbeltutdannelse i medisin og
odontologi.
Bakgrunnen for forslaget var at utdanningsopplegget har fungert dårlig pga
mangel på de kunnskaper og ferdigheter en odontologiutdanning gir leger i
spesialisering.
Vedtak
Saken legges frem for endelig behandling i sentralstyremøte i januar etter
at de økonomiske konsekvensene ved forslag til endret opptakskrav er
vurdert.
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Sak 244/15
3.34 -15/9

Godkjenning av veiledere
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere.
Vedtak
Godkjent ble:
Allmennmedisin – Line Cecilie Møller Christiansen
Allmennmedisin - Kirstin Meintjes Efskind
Psykiatri - Gruppepsykoterapi - Øystein Christoffersen

Sak 245/15 Budsjett for Den norske legeforening 2016
4.01 -15/1685
Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2016. Budsjettet bygger på rammebudsjett
vedtatt av landsstyremøtet 2015, og er revidert på grunnlag av endrede
forutsetninger og ny informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i 2016.
Vedtak
Sentralstyret vedtok det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske
legeforening for 2016. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret
fullmakt til å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets
rammer og innenfor de prioriteringer som følger av Landsstyrets vedtak,
av Prinsipp- og arbeidsprogrammet, samt av sentralstyrets ulike vedtak.
Sak 246/15

Oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse fra 1.1. 2016 – foreløpig
frem til 1.7. 2016

4.02-15/4247
Oppnevningsperioden for Utvalg for legehelse går ut 31.12. 2015.
Lokalforeningene var blitt orientert om valget, samt blitt bedt om å komme med
forslag til aktuelle kandidater.
Det forelå forslag fra sekretariatet om at prosessen rundt oppnevning av
medlemmer til utvalget endres, slik at ikke hele styret er på valg samtidig, men at
deler av styret skiftes ut hvert annet år. Valgperioden er fortsatt som hovedregel 4
år. På den måten sikres kontinuiteten og lederskiftene kan planlegges.
Fra sekretariatet forelå innstilling til nytt utvalg, der ønsket om erfaring og faglig
bakgrunn var hensyntatt.
Da sentralstyret ønsker en gjennomgang av Legeforeningens råd og utvalg, settes
oppnevningsperioden foreløpig til 1.7. 2016 i påvente av resultatet av denne
gjennomgangen. Det foreslås at oppnevningsperioden forlenges i tråd med
innstillingen dersom Utvalg for legehelse skal videreføres etter 1.7. 2016.
Vedtak
Følgende oppnevnes som medlemmer av utvalget:
Stein Nilsen, leder,
Nina Helene Ingebrigtsen, medlem
Christina Drewes, medlem
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1.1. 2016- 30.6. 2016
1.1. 2016- 30.6. 2016
1.1. 2016- 30.6. 2016

Ved videreføring av Utvalg for legehelse foreslås det at
oppnevningsperioden for disse tre medlemmene går til 31.12. 2019.
Øystein Melbø Christiansen, medlem
Anne Cecilie Harvei, medlem

1.1. 2016- 30.6. 2016
1.1. 2016- 30.6. 2016

Ved videreføring av Utvalg for legehelse foreslås det at
oppnevningsperioden for disse to medlemmene går til 31.12. 2017.
Etter to år er Christiansen og Harvei på valg. Nye kandidater blir da valgt
for fire år.
Sak 247/15 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2015
4.03-15/1720
Legeforeningens regnskap per oktober 2015 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per oktober 2015 tas til etterretning.
Sak 248/15
5.01-10/738

Oppnevning av styre for Soria Moria utdanningssenter fra 1.1.2016
Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløper
31.12. 2015. I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4
år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styre
var forespurt om de var villige til gjenoppnevning, noe som ble bekreftet av alle.
På denne bakgrunn foreslo sekretariatet at alle gjenoppnevnes, også denne gang
for to år.
Vedtak
Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter, for
perioden 1.1. 2016 til 31.12. 2017, oppnevnes:
Einar Sorterup Hysing, leder
Lars Eikvar
Anne Grethe Olsen
Kjersti Baksaas-Aasen.
Generalsekretæren er styremedlem ex officio.

Sak 249/15

Valg av nye medlemmer og forslag om gjenvalg av medlemmer til
Tidsskriftets redaksjonskomité

5.02
I henhold til Legeforeningens lover § 4-2, 2. ledd, skal Tidsskriftets
redaksjonskomité ha åtte medlemmer, hvorav seks oppnevnes for fire år, likevel
slik at tre er på valg i hver sentralstyreperiode. I tillegg er generalsekretæren og
ett medlem av sentralstyret medlem.
Vedtak
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Som medlemmer av Tidsskriftets redaksjonskomite oppnevnes
Erik Magnus Berntsen og Mette Brekke.
Som sentralstyrets representant i Tidsskriftets redaksjonskomité
oppnevnes Cecilie Alfsen for resten av sentralstyreperioden frem til
31.8. 2017.
Redaksjonskomiteen får da følgende sammensetning:
Ola Dale, leder
1.1. 2016-31.12. 2017
Ole-Erik Iversen
1.1. 2016-31.12. 2017
Anne Høye
1.1. 2016-31.12. 2017
Erik Magnus Berntsen
1.1. 2016-31.12. 2019
Mette Brekke
1.1. 2016-31.12. 2019
Cecilie Alfsen
4.12.2015-31.8. 2017
Generalsekretær Geir Riise (ex officio)
Ett navn mangler og vil bli oppnevnt senere.

Marit Hermansen

Jon Helle

Kari Sollien

Christian Grimsgaard

Kjartan Olafsson
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Christer Mjåset

Ole Johan Bakke

Cecilie Alfsen

