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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
SAK2019000093 

       Fullført og godkjent den 28.6.2019 
  

 
Referat 

 
fra 

 
sentralstyrets møte 19.6.2019 

 
Legenes hus, Oslo 

 
 
 
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, Knut 

Braaten, Hildegunn Dalland, Grethe Veiåker Nilsen, Anders Vollen, Hedda 
Maurud, Jan Emil Kristoffersen, Ragnar Nesvåg, Ida Øygard Haavardsholm, 
Cecilie Bjørnstad Engblad, Sverre Lerum, Vemund Vikjord 

 
  

Referent: Anne Torill Nordli  
 
Sharam Shaygani innledet i sak 98/19 
Hans Kristian Bakke, styreleder i SOP, deltok på sak 98/19 og innledet i sak 
99/19. 
 
 
 

I  Politikk og strategimøte 
 

 
  Politikk- og strateginotater: 

Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2: Nytt fra regjering og Storting 
Notat 3: Nytt fra forhandlinger Ettersendes 
Notat 4: Hva skjer med helseforetaksmodellen? – Vurdering av mulighetsrom  
Notat 5: Arendalsuka 2019 
Notat 6: Omnibus undersøkelse til Arendalsuka 
Notat 7: Landsstyremøtet 2019– en første evaluering og videre prosess 
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Rapporteringer og kommentarer: 
- Legeforeningen flytter ut av Legenes hus 28.6 og inn i midlertidige lokaler Kirkegata 

23-25 fra 1. juli 
- Høringer – visning av høringsuttalelser 
- OUS – nytt storsykehus i Oslo 

 
   

Orienteringssaker:   
Utkast til referat fra helsedirektoratets sektorråd 11.4 
Status Pilotprosjekt Legejobber 
 
 

  
II  Beslutningsmøte 
 
 
Sak 90/19 Søknad om navneendring for kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin 
SAK2019010261 

Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin hadde søkt om navneendring for 
kompetanseområdet til "Kompetanseområde for eldremedisin". 
 

  Vedtak 
Søknaden om navneendring fra kompetanseområde for alders- og sykehjemsmedisin til 
"kompetanseområde for eldremedisin" sendes på bred høring i foreningen. 

 
Sak 91/19 Søknad om opptak som spesialforening under Den norske legeforening – Legenes 

forening helseteknologi og innovasjon 
SAK2018004137 

  Saken utsettes og vil bli behandlet i august-møtet. 
 
Sak 92/19 Høring- Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus 
  hos barn i barnevernet 
SAK201900439 

Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet hadde sendt ut forslag til 
samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i 
barnevernet. Foreningsleddene var positive til høringsutkastet, men hadde forslag til 
forbedringer, særlig på spesifisering av hvilken kompetanse barnevernet skal sikres for å 
kunne identifisere tidlige tegn på psykisk sykdom eller rusmisbruk.  
 
Vedtak  
Utkast til høringssvar godkjennes og sendes til Barne- ungdoms og familiedirektoratet 
og Helsedirektoratet.   

 
Sak 93/19 Høring – Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S 
SAK201900441 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet hvor de ble bedt ta 
stilling til tre ulike alternativer for eventuell justering av publiseringsindikatoren. 
Samtlige av høringsinstansene støttet alternativ 2, som innebærer at i tillegg til dagens 
indikator etableres en tilleggsindikator som skal belønne åpen publisering uansett nivå, 
selv om dette ikke var den foretrukne løsningen hos alle.  
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Vedtak 
Utkast til høringsbrev justeres i tråd med diskusjonen i møtet og sendes til sentralstyret 
for godkjenning før oversendelse til Kunnskapsdepartementet.  
 

Sak 94/19 "Å bygge broer" – Rapportutkast til intern høring i Legeforeningen  
SAK2018000696 

Sekretariatet la frem utkast til rapporten "Å bygge broer – en rapport om samhandling 
for pasienter med langvarig behov for koordinerte helsetjenester" for utsendelse på 
intern høring i Legeforeningen. Rapporten gir en oversikt over ulike måter å organisere 
helsetjenester på for pasienter med kompliserte og/eller komplekse sykdomsforløp.  

   
Vedtak 
Utkast til rapport sendes på bred intern høring i organisasjonen.  

 
Sak 95/19  Forslag om etablering av arbeidsgruppe som utreder standard for  
 fastlegekontor. 
SAK2019011742 

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og 
Allmennlegeforeningen (AF) hadde anbefalt å etablere et sett med standarder for 
fastlegekontor, som et av flere tiltak for å forme en bærekraftig fastlegeordning for 
fremtiden. Arbeidsgruppen tilrådde å gjennomføre et hovedprosjekt med 
representasjon fra relevante foreningsledd. 

 
  Vedtak 

Det opprettes en arbeidsgruppe med følgende mandat:  

• Beskrive det medisinske kunnskapsgrunnlag for nytte og risiko av 
bransjestandarder i allmennmedisin/fastlegepraksis 

• Drøfte utfordringer i samspillet mellom en standard og lov, forskrift og 
avtaleverk 

• Foreslå en faktisk standard for en styrket fastlegeordning 

• Arbeidsgruppen forutsettes å oversende resultatet av sin utredning til 
sentralstyret innen 1.12.2019.  

Arbeidsgruppen gis bistand fra sekretariatet.  
Arbeidsgruppen settes sammen med to representanter fra Allmennlegeforeningen og 
Norsk forening for allmennmedisin, en representant fra Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid, en fra Norsk samfunnsmedisinsk forening, en fra Norsk forening for alders- og 
sykehjemsmedisin, en fra Yngre legers forening og en fra Overlegeforeningen. 
Det avsettes inntil kr 50.000,- til arbeidet fra sentralstyrets disposisjonskonto. Det 
forutsettes at Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin bidrar med 
inntil kr 50 000 hver i prosjektet. 

 
Sak 97/19 Sentralstyrets lederstipend 2019  
SAK2019010603 

I Legeforeningens budsjett for 2019 er det avsatt kr 60 000 for utdeling av to 
lederstipend à kr 30 000. Det forelå fire søknader om tildeling av sentralstyrets 
lederstipend.   
 

  Vedtak 
Sentralstyrets lederstipend à kr 30 000 tildeles Nina Wiggen og Anniken Riise.  

 
Sak 98/19  Prosjekt Leger og rus 
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SAK 2019011746   

SOPs styre nedsatte høsten 2018 en arbeidsgruppe som skulle vurdere om det er mulig 
å få på plass et skreddersydd behandlingstilbud for leger med rusproblemer. 
Arbeidsgruppen har drøftet et samarbeid med Trasoppklinikken, som er svært positive 
til ideen. Trasoppklinikken ligger i Oslo, har avtale med Helse Sør Øst, og yter 
tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus og avhengighets problematikk 
samt mot deres pårørende. Psykiater Sharam Shaygani fra Trasoppklinikken deltok i 
møtet og presenterte et mulig tre-delt behandlingsopplegg. Del 1 vil innebære noen 
kostnader som det må vurderes hvem som skal dekke. Del 2 og 3 av 
behandlingsopplegget faller innenfor klinikkens avtale med Helse Sør-Øst og vil ikke 
medføre noen kostnader for legen som er i behandling. SOPs styre anslår at kostnadene 
ved behandlingsopplegg Del 1, som består av betaling for konsultasjon samt reise og 
eventuelt opphold for tilsøkende lege, maksimalt kan beløpe seg til kr 200 000 per år. 

 
Vedtak 
Sentralstyret vedtok å inngå avtale om et prøveprosjekt fra høst 2019 til 31.12.2021, 
med påfølgende evaluering av tilbudet. For ikke å forsinke oppstarten av prosjektet, vil 
SOP dekke alle prosjektets kostnader i 2019. Årlige kostnader er estimert til kr 200 000. 
Fra 2020 vil SOP dekke 1/3 av utgiftene, mens de resterende 2/3 forutsettes dekket av 
Legeforeningen. Midlene hentes i 2020 fra generalsekretærens frie midler. Dersom 
utgiftene går ut over estimat, legges saken frem for sentralstyret for ny vurdering. 
Sekretariatet kommer i løpet av høsten 2020 tilbake med et forslag til en permanent 
finansieringsmodell for Legeforeningens andel av kostnadene dersom ordningen 
foreslås videreført ut over prøveperioden.  

 
Sak 99/19 Endring av SOPs vedtekter fra 1.1.2020 
SAK 2019011745  

SOPs styre ønsker å endre vedtektene på en rekke punkter. Den vesentligste endringen 
gjelder presisering av vilkår for medlemskap i ordningen, og hvilke rettigheter tidligere 
medlemmer og deres etterlatte skal ha. Det foreslås innført to nye ytelser – 
Svangerskapspenger og Pleiepenger for pleie av nærstående i livets sluttfase. Ytelsen 
Engangsstønad ved død foreslås redusert. 

 
Vedtak 
Forslaget godkjennes og videresendes Arbeids- og sosialdepartementet for endelig 
godkjenning.  

 
Sak 100/19 Vedtaksprotokoll – landsstyremøte 2019 
SAK2018005029 

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 2019. 
 

Vedtak 
Utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 4.-6.6. 2019 godkjennes. 

 
 
 
 

Marit Hermansen 
 
 
 

Christer Mjåset   Jon Helle   Anne Karin Rime  
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   Kirsten Rokstad   Anja Fog Heen   
 
  

Ole Johan Bakke         Tom Ole Øren 
 


