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Den norske legeforening 

Sekretariatet 

16/226 

       Fullført og godkjent den 21.10. 2016 
  

 

Referat 

 

fra 

 

Sentralstyrets møte 11. oktober 2016 

 

Legenes hus, Oslo 

 

 

 

Til stede fra 

 

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

Grimsgaard, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Kjartan Olafsson, Cecilie 

Alfsen  

  

forfall:   

    

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland, Erling Bakken 

 

 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten,  Hanne 

Gilleboe Blom, Mattis Dahl Åmotsbakken, Gorm Hoel, Anders Vollen, 

Nina Evjen, Merete Dahl, Ida Øygaard Haavardsholm, Audun Fredriksen, 

Einar Espolin Johnson, Tone Houge Holter, Sara Underland Mjelva, Grete 

Veiåker Nilsen, Øydis Rinde Jarandsen 

 

Referent: Anne Torill Nordli  

 

 

 

 

 

I  Politikk og strategimøte 

     

  

Rapporteringer og kommentarer: 
 Møte med de nordiske legeforeningene 

 Møte i WMA i Taiwan uke 42 

 FAFOs rapport om varsling er publisert 

 Frokostmøte om sykehusøkonomi i samarbeid med Norsk 

Sykepleierforbund 30. 9 

 Statsbudsjettet  

 Hurtigruteseminaret oktober 2016 

http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/varsling-og-ytringsfrihet-i-norsk-arbeidsliv-2016
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 Høyres kommunalkonferanse 

 Møte i programstyret Helsenorge 

 Møte i arbeidsgruppe i UEMO om bivirkning e-helse-initiativer 

 Arbeidsmøte antibiotikaresistens 

 Debattmøte om fryktkultur og ytringsfrihet i regi av BI 

 Møte vedr medbestemmelsesbarometeret 

 Møte med AUF 

 Møte i regi av Tidsskriftet vedrørende publisering av artikler, 

Rikshospitalet 

 Møte i Akademikerne kommune, Dublin 

 Arbeid med skisse til pilotprosjekt for primærhelseteam – Hdir 

 Akademikernes rådsmøte 27. oktober 

 Streik i Akademikerne 

 Mekling i Virke 17.-18. november 

 Kr 50 000 bevilget til Røde Kors ifm TV-aksjonen 23. oktober 

 Praksiskompensasjon til næringsdrivende 

 Ny anbudsrunde stillingsannonser, Helseforetakenes innkjøpssenter 

(Hinas) 

 Læringsmål for spesialistutdanning er levert - Nina Evjen Anders Ryen, 

Ingunn Muus Vågeskar, Marte Lund Edvardsen og Gro Reichelt i 

samarbeid med spesialitetskomiteene. Honnør til alle som har bidratt. 

 

 

Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Månedens mediebilde  

Notat 2: Viktige saker i regjering og storting  

Notat 3: Fra Visjon 2030 til utviklingstrender i medisin og arbeidsliv 

Notat 4: Er muligheten til å legge ned RHFene i ferd med å forsvinne? 

Notat 5: Partienes utkast til program for stortingsperioden 2017 - 2021 

Notat 6: Evaluering av Arendalsuka 2016 

 

   

  Orienteringssaker: 

Endring av innmeldingsgrense for pensjonsordningene for sykehusleger i  

KLP og PKH 

 

 

  II  Beslutningsmøte 

 

   

Sak 167/16 Landsstyremøtet og ledersamling 2017– Planlegging av helsepolitisk debatt,  

 aktuelle saker m.m 

1.01-15/4682 

Landsstyremøtet 2017 avholdes 30.5. – 1.6. 2017 i Ålesund.  Forslag til saker og 

tema til landsstyremøtet drøftes av sentralstyret i oktober, og sendes deretter ut til 

organisasjonsleddene for innspill. Valg av tema bør også sees i sammenheng med 

tema på Legeforeningens ledersamling som avholdes 18.-19. 1. 2017 på hotell 

Bristol i Oslo samt at det er Stortingsvalg i september 2017. Sekretariatet la frem 

et første forslag til aktuelle tema til de ulike arrangementene.  
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Vedtak 

Sekretariatet går videre med planleggingen av landsstyremøtet og 

ledersamlingen i tråd med diskusjonen i møtet. Sentralstyrets forslag til 

tema på landsstyremøtet og ledersamlingen besluttes i møte 10. november 

2016 og sendes deretter ut til organisasjonsleddene for synspunkter og 

alternative forslag. 

   

Sak 168/16 Legeforeningens arbeidsprogram 2017-2019 

1.02 -15/665 

Landsstyret vedtok i 2015 Arbeidsprogram for 2015-2017. Programmet var bredt 

forankret i organisasjonen og gjennomarbeidet over tid. Dagens arbeidsprogram 

er mer konkret enn tidligere programmer, og med budskap som i større grad kan 

evalueres underveis for grad av gjennomslag og gjennomføring. Landsstyret skal i 

mai 2017 vedta nytt arbeidsprogram for 2017-2019. Forslag til nytt program skal 

på høring til foreningsleddene i januar. 

 

Vedtak 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av lederne for yrkesforeningene 

Af, Of, og Ylf for å lage utkast til nytt arbeidsprogram. Arbeidsgruppen 

bes vurdere varighet av arbeidsprogrammet. Arbeidsgruppen får støtte fra 

sekretariatet. Forslag til Arbeidsprogram sendes på høring etter 

sentralstyrets gjennomgang i januar.   

 

Sak 169/16 Legeforenings modulbaserte lederkurs for førstelinjeledere i sykehus –  

 videre arbeid 

1.03-12/3978 

I forrige sentralstyreperiode utviklet Legeforeningen en egen modulbasert 

lederopplæring for førstelinjeledere i sykehus, da vurderingen den gang var at 

eksisterende kurs på BI og Senter for helseadministrasjon ikke var nok tilpasset 

våre behov. Siden den gang har Senter for helseadministrasjon lagt om det 

erfaringsbaserte masterkurset i helseledelse til et modulbasert kurs som løper over 

tre semestre, slik at det kan kombineres med jobb og overlegepermisjoner. Dialog 

med Senter for helseadministrasjon har vist at det er flere muligheter for 

samarbeid om lederopplæring. 

 

Vedtak 

Ledelse er viktig for Legeforeningen og god lederopplæring er et viktig 

virkemiddel. Legeforeningens lederopplæringskurs har hatt en viktig 

pådriverfunksjon. Nye momenter tilsier at det ikke lenger er behov for at 

Legeforeningen skal drive egen lederopplæring, men istedet legge til rette 

for at flere leger velger formalisert og meritterende lederopplæring. 

Sekretariatet utreder videre hvordan midlene som til nå har vært benyttet å 

drifte lederopplæringskurset kan brukes til å stimulere til lederopplæring, 

for eksempel gjennom bistand, stipender eller på annen måte.  

 

Sak 170/16 Høring - utredning av fylkesmannens fremtidige struktur  

2.01-16/3962 

Regjerningen besluttet våren 2015 at Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet (KMD) skulle gjennomføre en utredning av 

fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. KMD hadde sendt en foreløpig 
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rapport fra en prosjektgruppe på innspillsrunde. Rapporten ble sendt på intern 

høring. Med utgangspunkt i interne høringsinstanser hadde sekretariatet utarbeidet 

utkast til høringsuttalelse.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en justering og oversendes 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Sak 171/16 Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger  

2.02-16/4036 

Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 

folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger. Departementet foreslo 

blant annet å avgrense målgruppen (heve terskelen inn), stramme inn maksimal 

varighet, tettere oppfølging, økt gradering og å innføre en ny, lite inngripende og 

rask reaksjon ved mindre brudd på aktivitetsplikten. Samtidig ble det foreslått en 

rekke språklige og strukturelle endringer i lovbestemmelsene for å sikre et klarere 

og mer forståelig regelverk. Formålet med endringene var at de samlet sett skulle 

bidra til å styrke insentivene til arbeid og aktivitet og gjøre ordningen mer 

målrettet enn tidligere. Legeforeningen var positiv til de foreslåtte endringene, 

men hadde enkelte merknader til den forventede effekten. 

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de innspill som fremkom i 

møtet, og sendes til Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

Sak 172/16 Høring - forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 

og tannleger  

2.03-16/3706 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om forskrift om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Sekretariatet 

hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt 

politikk på området.  

 

Vedtak 

Utkast til høringssvar godkjennes med enkelte endringer og oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Sak 173/16 Oppnevning av Rettshjelpsutvalgsmedlemmer for perioden 1.1. 2017-

31.12.2020  

2.04-14/3011 

Det forelå forslag på til sammen tre medlemmer fra Yngre legers forening, Leger i 

samfunnsmedisinsk arbeid og Leger i vitenskapelige stillinger til 

Rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2017-31.12.2020. Norsk 

medisinstudentforening hadde ennå ikke fremmet kandidat. Tidligere oppnevnt til 

utvalget for en periode som utløper 31.12.2018 er Fridtjov Riddervold, 

Overlegeforeningen (leder), Åge Henning Andersen, Allmennlegeforeningen 

(nestleder), Helle Laier Johansen, Norsk arbeidsmedisinsk forening og Torunn 

Forbord, Praktiserende spesialisters landsforening. 

 

Vedtak 
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Som medlem av Rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 2017-31.12.2020 

oppnevnes  

 

Christopher Elnan Kvistad, Yngre legers forening 

Anne Helen Hansen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

Anna Midelfart, Leger i vitenskapelige stillinger 

 

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne medlem fra NMF. 

 

Sak 174/16 Akademikernes rådsmøte – organisasjonsutvalgets rapport 

2.05-16/2957 

Det forelå en rapport fra Akademikernes organisasjonsutvalg. Rapporten 

inneholdt anbefalinger for videre utvikling av Akademikerne som 

hovedorganisasjon. President Marit Hermansen hadde vært medlem i utvalget. 

Utvalgsrapporten skulle behandles på Akademikernes rådsmøte 27. oktober 2016.  

 

Vedtak 

Tilrådningene i rapporten fra Akademikernes organisasjonsutvalg 

tilsluttes. 

 

Sak 175/16 Mandat - Kompetansegruppe antibiotikaresistens 

3.01-14/4792 

Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens ble 

opprettet i 2014. Ved sentralstyrets gjennomgang av foreningens råd og utvalg i 

juni 2016 ble sekretariatet bedt om å vurdere justert mandat for gruppen. 

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til justert mandat, samt til budsjett for 

gruppen. 

 

Vedtak 

Sentralstyret gir sin tilslutning til sekretariatets utkast til mandat og 

budsjett for Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av 

antibiotikaresistens. Gruppens kostnader for 2016 og 2017dekkes innenfor 

den tidligere tildelte kostnadsramme. 

 

Sak 176/16 Mandat - Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

3.02-16/5145 

Sentralstyret vedtok i juni 2016 at sekretariatet skulle vurdere justert mandat for 

utvalget. Sekretariatet foreslo enkelte endringer i mandatet, samt prosess for 

utvelgelse av medlemmer til utvalget. 

 

Vedtak 

Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til mandat og sammensetning for 

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, med enkelte 

endringer. Utvalgets funksjonsperiode er til og med 31. august 2019, og 

følger deretter sentralstyrets funksjonsperiode. 

 

Overlegeforeningen, Yngre legers forening, Allmennlegeforeningen og 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid tilskrives og anmodes om å foreslå en 

representant hver. De fagmedisinske foreningene tilskrives og anmodes 

om å foreslå representant. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne 
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utvalgsleder og - medlemmer.  

 

Kostnadene dekkes innen Legeforeningens ordinære budsjett. 

 

Sak 177/16 Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater 

3.03-16/3937 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet. Regjeringen 

har som mål at resultater av offentlig finansiert forskning skal være åpent 

tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte Kunnskapsdepartementet en 

arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til 

vitenskapelige artikler. Samtlige høringsinstanser støttet målsetningen, men hadde 

flere innspill til gjennomføring av foreslåtte tiltak, spesielt med tanke på 

finansiering. 

 

Vedtak 

Utkastet til høringsuttalelse godkjennes og oversendes 

Kunnskapsdepartementet. 

 

Sak 178/16 Godkjenning i kompetanseområdet allergologi 

3.31-16/1540 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: Hübner, Malte  

Mahler, Vera 

Pester, Ulrikke 

Pettersen, Morten 

 

Sak 179/16 Godkjenning av veiledere i psykiatri 

3.32-16/57 

Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 

Vedtak 

Godkjent ble: 

Veileder i kognitiv terapi:   Fisher-Vieler, Thomas 

Veileder i kognitiv terapi:   Muggerud, Britt Ingelseiv 

Veileder i kognitiv terapi:   Veljovic, Lola 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Hatto, Christopher 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Jepsen Kjærulff, Ellen 

Kirstine 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Milojevic, Smiljana 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Ulvestad, Dag Anders 

Veileder i psykodynamisk psykoterapi: Vik, Bodil 

Veileder i gruppepsykoterapi:  Jong de, Menno Jan Bernhard  

 

Sak 180/16 Høring – læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i 

del 1 

3.33-16/4026 

Helsedirektoratet hadde sendt høring om læringsmål i de kliniske fagene i Del 1 

av spesialistutdanningen for leger. Det hadde innkommet 29 høringsuttalelser.  
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Vedtak 

Utkast til brev justeres i tråd med tilbakemelding i møtet og oversendes 

Helsedirektoratet.   

 

Sak 181/16 Høring - læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles 

kompetansemoduler del 1-3 

3.34-16/4055  

Legeforeningen hadde 1. juli 2016 mottatt til høring læringsmål i ny 

spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3.  Læringsmålene 

hadde vært til høring i Legeforeningens organisasjon og på bakgrunn av 

høringssvarene var det utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Det hadde innkommet 

24 høringsuttalelser fra fagmedisinske foreninger, spesialitetskomiteer, 

lokalforeninger, yrkesforeninger, spesialforeninger samt råd og utvalg hvorav 

enkelte av svarene representerte flere høringsinstanser. 

 

Vedtak 

Utkast til brev justeres i tråd med tilbakemelding i møtet. Presidenten gis 

fullmakt til å godkjenne høringsuttalelsen før oversendelse til 

Helsedirektoratet.   

 

Sak 182/16  Overgangsordning for spesialiteten rus og avhengighetsmedisin 

3.35- 16/1821 

Yngre legers forening hadde anmodet at Legeforeningen skulle fremme forslag 

om at overgangsreglene ved etablering av spesialitet i rus og avhengighetsmedisin 

skulle økes fra to til tre år. Overgangsreglene hadde som formål å legge til rette 

for at leger som allerede hadde tilstrekkelig tjeneste i Tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelproblemer (TSB), samt øvrige krav til tjeneste og kurs, 

kunne søke om spesialistgodkjenning etter særskilte overgangsregler i inntil to år 

fra overgangsreglene tredde i kraft. Bakgrunnen for Ylfs forslag til endring var at 

overgangsordningen utfordrer forhold knyttet til diskriminering av leger i 

foreldrepermisjoner, samt at overgangsordningen ble etablert før strukturen var 

lagt. Overgangsordningen trådte blant annet i kraft før utdanningsinstitusjonene 

var etablert, før attestasjonsskjemat var ferdigstilt og før kurskravene var på plass. 

Dette har ført til at veldig få leger i spesialisering (LIS) ville dra nytte av 

overgangsordningen. 

 

Vedtak 

Saken utsettes. 

 

Sak 183/16 Vedtektsendring i SOP 

4.01-16/5223 

Det forelå forslag til endring av SOPs vedtekter § 2-2, § 5-5, § 8-1, § 9-3 og § 13-

2. Med unntak av endringen i § 13-2, er de øvrige vedtektsendringene kun mindre 

justeringer. Endringen av § 13-2 følger av nye regler for uførepensjon i private 

tjenestepensjonsordninger.  

 

Vedtak 

Forslaget godkjennes og videresendes til Arbeids- og sosialdepartementet 

for endelig godkjenning. 
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Sak 184/16 Omdanning av pensjonsordning for ansatte i sekretariatet før 1.1.2016 –  

  gjenstående spørsmål 

4.02-16/4818 

Det forelå forslag til aldersgrense for å beholde ytelsesordningen samt tilliggende 

dekninger til alderspensjonen.  

 

Vedtak 

Pensjonsordningen omdannes slik at ansatte over 60 år på 

omdanningstidspunktet i januar 2017 beholder ytelsesordningen. Øvrige 

ansatte som ikke allerede er tilsluttet hybridordningen, tilmeldes denne. 

Sekretariatets forslag om endringer av risikoprodukter tilsluttes.     

 

 

 

 

 

 

Marit Hermansen 

 

 

    Jon Helle    Kari Sollien  

   

 

Christian Grimsgaard    Christer Mjåset   Anja Fog Heen 

   

 

 

Kjartan Olafsson   Ole Johan Bakke   Cecilie Alfsen 

 


