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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

19/87 

       Fullført og godkjent den 14.6.2019 

  

 

Referat 

 

fra 

 

sentralstyrets møte 3.6.2019 

 

Kristiansand 

 

 

 

Til stede fra 

 

sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole Johan Bakke, Anne-Karin Rime, 

Kirsten Rokstad, Tom Ole Øren, Jon Helle, Anja Fog Heen 

 

Forfall: Eivind Valestrand, Kari Sollien, Akademikerne (observatør) 

 

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Lars Duvaland, Kari 

Jussie Lønning, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet 

 

 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Hanne Gillebo-Blom, 

Daniel Wærnes, Gry Bjørnstad 

 

  

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 

     

    

  Politikk- og strateginotater: 

Notat 1: Månedens mediebilde 

Notat 2: Nytt fra regjering og Storting 

Notat 3: Omnibus-undersøkelsen til landsstyremøtet – viktige funn 

Notat 4: Nytt fra forhandlinger – mai 2019 

Notat 5: Landsstyremøtet 2019 – forberedelser 

 

  

  Rapporteringer og kommentarer: 

- Møte med Hdir om spesialistutdanning. Blant tema oppretting av regionale 

ALIS-kontorer, veiledning og supervisjon, kurs.  
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- Veiledersamling, ASA-spesialitetene 

- Ombyggingsprosjektet Legenes hus 

- Årsmøte i Norsk forening for arbeidsmedisin/Norsk arbeidsmedisinske 

forening 

- Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget 1 000 000 kroner til Gjør Kloke 

Valg-kampanje 

 

 

   

 

 

II  Beslutningsmøte 

 

 

Sak 80/19 Evaluering av Legeforeningens arbeidsprogram 2017-19  
1.01-15/665 

På landsstyremøtet i Ålesund i 2017 ble det vedtatt nytt Arbeidsprogram for 

perioden 2017-2019. Sentralstyret har tidligere drøftet status etter ti måneder, og 

sekretariatet har nå utarbeidet en oppdatert status etter 20 måneder.   

 

Vedtak 

Sentralstyret tar evalueringen til etterretning.  

 

Sak 81/19 Arendalsuka 2019  - forberedelser  
1.02 -18/1603 

Arendalsuka samler toneangivende aktører innen politikk, samfunns- og 

næringsliv. Legeforeningen deltar i år for syvende gang og planlegger å arrangere 

et eget debattmøte om sykehus etter initiativ fra Overlegeforeningen og Yngre 

legers forening. Dagens Medisin er tilbake som arrangør av den store 

helsedebatten og har satt opp fastlegeordningen som tema. Legeforeningen er 

også invitert til flere andre helsedebatter i Arendal.  

 

Vedtak 

Sekretariatet planlegger Arendalsuka videre i samarbeid med president og 

visepresident, og i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger.  

 

Sak 82/19   Høring – forslag til ny barnevernslov 

2.01- HSAK201900427  

Barne- og likestillingsdepartementet hadde sendt på høring forslag til ny 

barnevernslov. Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – 

Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse, delvis fulgt opp med 

lovendringer i 2018. Foreliggende høringsnotat inneholdt forslag som ytterligere 

skal styrke barnets perspektiv og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig 

innsats. Formålet er å få en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens 

samfunn.  

  Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Barne – og 

likestillingsdepartementet.  

 

Sak 83/10 Høring  - forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk 
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(tolkeloven) 
2.02-SAK2019001514 

Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til lov om offentlige 

organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Lovforslaget inneholdt blant 

annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke 

kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og 

habilitet.  

  Vedtak 

 Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet og oversendes 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Sak  84/10 Oppnevning av medlem i Rettshjelpsutvalget 
2.03-SAK2019011295 

I henhold til vedtektene i Rettshjelpsordningen skal, når et medlem fratrer, 

sentralstyret oppnevne et nytt medlem for resten av funksjonsperioden. Kjetil 

Karlsen, som ble oppnevnt etter innstilling fra Overlegeforeningen, har meddelt at 

han ønsker å fratre. Overlegeforeningen har innstilt på at Ulla Dorthe Mathisen 

oppnevnes som nytt medlem. Kjetil Karlsen fratrer utvalget fra 3. juni 2019. 

 

Vedtak 

Som medlem av Legeforeningens rettshjelpsutvalg oppnevnes Ulla Dorthe 

Mathisen, Overlegeforeningen for perioden 3. juni 2019 til 31. desember 2022. 

 

Sak 85/19 Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning 

  i avansert klinisk allmennsykepleie 
2.04 -HSAK201900425 

Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til forskrift om nasjonal 

retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

Utredningen hadde vært på intern høring blant yrkesforeningene. Sekretariatet 

hadde utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.  

Vedtak   

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet, og  oversendes 

Kunnskapsdepartementet. 

 

Sak 86/19 Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes 

leder Kari Sollien   
2.05-SAK2017000827 

Kari Sollien var, som leder av Akademikerne, gitt observatørstatus i sentralstyret i 

perioden 2017-2019. Forslag om å forlenge denne ordningen for perioden 2019-

2021 var sendt på organisasjonsmessig høring uten at det fremkom noen 

motforestillinger mot ordningen.  

  Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å gi Kari Sollien observatørplass 

med møte- og talerett i sentralstyrets møter for perioden 1. september 2019 til 31. 

august 2021, forutsatt at hun innehar vervet som leder av Akademikerne i denne 

perioden. Saken oversendes landsstyret.  

 

Sak 87/19 Retningslinjer for håndtering av varsler om trakassering begått av  

tillitsvalgte i Legeforeningen 
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2.06-SAK2019011498 

Sentralstyret ble forelagt utkast til "Trakassering – retningslinjer for tillitsvalgte i 

Legeforeningen". Retningslinjene er utarbeidet av sekretariatet. Bakgrunnen var 

en økt bevissthet etter #metoo om betydningen av at denne type saker behandles 

på en god måte i interesseorganisasjoner.   

 

  Vedtak 

Det nedsettes en arbeidsgruppe med leder/nestleder fra Nmf, Ylf, Of og Af for å 

gjennomgå utkast til retningslinjer før saken legges fram for sentralstyret i august-

møtet.  

 

Sak 88/19 Nytt faglandsråd etter 12. september.2019 

3.01-SAK2019011515 

Per 28. mai var det ikke kommet inn mer enn et par navn på representanter fra de 

fagmedisinske foreningene (FMF) til faglandsrådet for perioden 2019-2021. Det 

var foretatt en kartlegging av  FMF som hadde gjennomført valg for å få oversikt 

over omfanget. Den viste at flertallet ikke har foretatt valg hverken på årsmøtet 

høsten 2018 eller våren 2019.  

  Vedtak 

Fristen for å melde inn kandidater opprettholdes. Det åpnes for en 

overgangsordning som gir styrene i de fagmedisinske foreningene mulighet til å 

utpeke sin(e) kandidat(er). Videre forberedes en  loveendringssak til 

landsstyremøte i 2020.  

 

Sak 89/19 Statusrapport Legeforeningens økonomi per april 2019 

4.01 -SAK2019010867 

Legeforeningens regnskap per april 2019 ble presentert. 

 

Vedtak 

Regnskapet per april 2019 tas til etterretning. 

 

 

 

Marit Hermansen 

 

 

 

Christer Mjåset   Jon Helle   Anne Karin Rime  

 

 

 

  Kirsten Rokstad   Anja Fog Heen   

 

  

 

 

Ole Johan Bakke         Tom Ole Øren 

 

 

 


