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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
16/212 
       Fullført og godkjent den 29.1.2016 
  

 
Referat 

 
fra 

 
Sentralstyrets møte 20.1.2016 

 
Legenes hus, Oslo 

 
 
 
Til stede fra 
 
sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer 

Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Ole Johan Bakke, Kjartan 
Olafsson  

  
    
sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm, 

Erling Bakken, Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland. 
 
 Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Bråten, Hanne 

Gillebo-Blom, Lene Brandt Knutsen, Gorm Hoel, Merete Dal, Nina Evjen, 
Kari Schrøder Hansen, Jan Emil Kristoffersen, Anders Vollen, Bjørn 
Oscar Hoftvedt, Eirik Nikolai Arnesen, Sara Underland Mjelva, Audun 
Fredriksen, Ole Anders Stensen, Åse Brinchmann Hansen, Øydis 
Jarandsen, Ida Øygard Haavardsholm, Kristin Krogvold, Siri Næsheim 
 
Referent: Anne Torill Nordli  
 
   
 Marit Halonen Christiansen, leder av arbeidsgruppen «Grunnutdanning for 
leger, utvikling og harmonisering». innledet i forbindelse med behandling 
av sak 20/16. 
 
Kristin Bjørnland, leder av arbeidsgruppen «Etterutdanning for overleger 
og legespesialister»  innledet i forbindelse med behandling av sak 21/16. 
 
 
 

I  Politikk og strategimøte 
     

  
Politikk- og strateginotater: 
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Notat 1: Månedens mediebilde 
Notat 2 :Viktige saker i regjering og storting 
Notat 3: Seminar med helse- og omsorgskomiteen 10. februar 
Notat 4: Nasjonal helse- og sykehusplan 
Notat 5: Satsingsområde 4: Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen. 
Spesialitetsstruktur – videre prosess 
Notat 6: Satsningsområde 3: Styrket medisinsk faglig ledelse i 
primærhelsetjenesten 

 Notat 7: Satsingsområde 1: Trygge leger – god pasientbehandling 
Notat 8: Nye regler LMI – honorar fra legemiddelindustrien 
 
 
Orienteringssaker  
Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for leger i arbeids- og velferdsetaten 
Referat fra møte i Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i 
helsetjenesten   

  Referat fra møte i utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse 
 
 
  Rapporteringer og kommentarer: 

- Møte med ledelsen i Akademikerne 
- Nasjonal fagkonferanse om helsetjeneste til asylsøkere i regi av 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 16.12 
- Standard Norge, møte i sektorstyret helse og omsorg 17.12. Tema: 

Velferdsteknologi 
- Møte med tillitsvalgte ved OUS 18.12 
- Sykehuskonferansen 2016 i regi av Spekter. Tema: Ledelse i sykehus – en 

spagatøvelse 
- Styremøte Ylf i København, inkl. møte med Yngre lægers forening, Danmark 
- KS-forhandlinger avsluttet 
- Ylf-møte, Finnmarksykehuset 
- Hedmarksmodellen, div møter 
- Vurderingsgruppemøter «En innbygger – en journal» 
- OUS – jobber med avtaler for sommer 2016 
- Campus Oslo – evaluering 
- Helselederkonferanse, institutt for helseledelse 
- Folkemøte i Kongsberg vedrørende lokalsykehus 
- Arbeidsforskningsinstituttet – utvikling av medbestemmelse i privat og 

offentlig sektor 
- Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier. Rapport under ferdigstillelse 
- Pensjonistforbundets lederseminar 
- Pensjonsordning for ansatte i sekretariatet – arbeid pågår 
- Lotteri- og stiftelsestilsynet: Tilsyn av Legeforeningens fond er gjennomført 

og organisering av Legeforeningens fond er funnet i orden 
- HINAS-avtale 
- Årshjul for sentralstyret – ingen endringer fra desember 
- Situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
- Forhandlinger med Virke og Spekter   
- Rapport fra Arbeidstidsutvalget foreligger og vil bli sendt på høring 
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II  Beslutningsmøte 
 
   
Sak 1/16 Satsingsområde 2: Bedre styring, organisering og ledelse i 

spesialisthelsetjenesten - videre prosess 
1.01-15/4683 

Ett av sentralstyrets satsingsområder for 2016-2017 er «Bedre styring, 
organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten». Dette er et vidt og viktig 
satsingsområde der det går flere parallelle, politiske løp. Sentralstyret besluttet i 
oktober 2015 å nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, bestående av leder og 
nestleder i Of, leder i Ylf og leder i AF, med sekretariatsbistand. Gruppen skulle 
vurdere videre innretning og organisering av satsingsområdet på kort og lengre 
sikt. Arbeidsgruppen har kommet frem til et forslag til prosessplan og endelig 
arbeidsgruppe for det videre arbeidet med satsingsområdet i 2016-2017. 

 
Vedtak 
Dagens arbeidsgruppe for satsingsområdet «Bedre styring, organisering og 
ledelse i spesialisthelsetjenesten» videreføres ut perioden. Sentralstyret 
utgjør styringsgruppen. Arbeidsgruppen holder sentralstyret løpende 
orientert om arbeidet for å realisere satsingsområdet på kort og lengre sikt. 
 
Første trinn av arbeidet med satsingsområdet finansieres innenfor en 
ramme på inntil kr 900 000, ved en deling mellom hovedforeningen og Of 
og eventuelt andre foreningsledd etter nærmere avklaring. Beløpet fra 
hovedforeningen innvilges fra sentralstyrets disposisjonskonto.  
 
Finansieringen av et eventuelt neste trinn med eksterne utredninger skal 
vurderes av sentralstyret i forkant før slikt arbeid settes i gang.  
 
Finansering av satsingsområder gjennom en deling mellom 
hovedforeningen og øvrige foreningsledd diskuteres på ett av de 
førstkommende sentralstyremøtene.  

 
Sak 2/16 Økt målretting av høringsarbeidet 
1.02-15/6454 

På bakgrunn av innspill som fremkom på sentralstyrets arbeidsseminar, gjorde 
sekretariatet en gjennomgang av høringsrutinene. Målet for arbeidet var å finne 
tiltak som letter arbeidet for sentralstyret, foreningsleddene og sekretariatet.  

 
Vedtak 
Fremlagte forslag til endringer i arbeidet med høringer innføres. 

 
Sak 3/16 Høring - Implementering av tobakksproduktdirektivet  
 og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter) 
1.03 14/40 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer 
i tobakksskadeloven. Tobakksdirektivet har som utgangspunkt å gjøre tobakk 
mindre tiltrekkende på unge, samtidig som det skal tilrettelegge for felles 
reguleringer av tobakksprodukter på tvers av grensene i EU. Departementet 
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foreslår i tillegg å innlemme e-sigaretter i tobakksskadeloven og dermed sikre at 
e-sigaretter behandles likt med vanlige sigaretter.  

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
Sak 4/16 Landsstyremøtet 2016 - Helsepolitisk debatt og Sak 9 Aktuelle saker 
1.04-15/4682   

På landsstyremøtet 2015 ble det besluttet å endre prosedyren omkring hvilke 
saker som skal opp til behandling på landsstyremøtet, ved at sentralstyret lager et 
forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og hvilke saker som bør behandles 
under Sak 9 Aktuelle saker, som så sendes ut på høring. Ti foreningsledd har gitt 
tilbakemelding i høringsrunden. Høringen viste bred støtte til sentralstyrets 
opplegg, samtidig som det også kom frem flere forslag til justeringer, både på den 
helsepolitiske debatt, og hvilke saker som burde behandles under sak 9Aktuelle 
saker. Fristen for å melde inn saker og lovendringsforslag er fire måneder før 
møtet i hht Legeforeningens lover § 3-1-2 (5). 

 
Vedtak 
Temaet for den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet blir «15 måneder 
til Stortingsvalgkampen – hvor går de politiske og ideologiske 
skillelinjene i helsepolitikken?» 
 
Det blir følgende saker under sak 9 Aktuelle saker:  

- 14 år med foretaksmodell – erfaringer og mulige alternativer 
- Overdiagnostikk og overbehandling.  
- Medisinskfaglig ledelse i kommunene 

 
I bolken Utdanningssaker vil det i år bli to aktuelle saker til debatt:  

- God kvalitet på den medisinske grunnutdanningen 
- Etterutdanning for overleger og legespesialister 

 
Rettshjelp/juridisk bistand til leger og Tidsskriftets forhold til 
Legeforeningen som eier settes opp som sak 10 og 11. 
 
I tillegg kommer øvrige saker. Det tas forbehold om at sakslisten kan bli 
endret.  

 
Sak 5/16 Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten  
2.01 -15/5343 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Bakgrunnen for 
forslaget var at dagens forskrift ifølge Helse- og omsorgsdepartementet ikke ble 
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etterlevd godt nok. Tilsyn hadde påvist svikt i oppfyllelse av grunnleggende krav 
til styring og internkontroll både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i 
spesialisthelsetjenesten. Sekretariatet hadde utformet et utkast til høringssvar som 
der Legeforeningen var positive til økt fokus på kvalitetssikringsarbeid i helse- og 
omsorgssektoren, men påpekte viktigheten av at også andre tiltak enn 
forskriftsendring var nødvendig. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

   
Sak 6/16  Legeforeningen om handels- og investeringsavtaler og betydning for 

helsesektoren - Policynotat 
2.02-15/5742   

Sentralstyret hadde drøftet hvorvidt Legeforeningen burde utarbeide en posisjon 
om de handels- og investeringsavtaler som forhandles for tiden da de vil kunne ha 
konsekvenser for helsesektoren. Sekretariatet la fram utkast til policynotat. 

 
Vedtak 
Utkast til policynotat revideres i tråd med diskusjonen i møtet. Bearbeidet 
notat legges frem for sentralstyret i februarmøtet.    

 
Sak 7/16 Legeforeningens forhold til SAN  
2.03 -16/14   

Arbeidsgiverforeningen Spekter har inndelt sine medlemsvirksomheter i ti 
områder. Akademikerne helse, hvor Legeforeningen er medlem, har partsforhold i 
område 4 Lovisenberg og område 10 helseforetakene. SAN har partsforhold i de 
andre åtte områdene. Medlemskap i SAN vil bidra til at Legeforeningen kan 
ivareta medlemmer ansatt i virksomheter i blant annet område 9. Legeforeningens 
forhold til SAN ble diskutert, herunder spørsmålet om Legeforeningen skal melde 
seg inn i SAN. 

 
Vedtak 
Legeforeningen innmeldes i SAN. 

 
Sak 8/16 Høring – Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov  
2.04 -15/5179   

Legeforeningen hadde fra Akademikerne mottatt høring fra Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet (BLD) om forslag til felles likestillings- og 
diskrimineringslov. Departementet hadde foreslått en rekke lovendringer for å 
styrke diskrimineringsvernet, blant annet ved å slå sammen eksisterende 
diskrimineringsregelverk. Forslaget inneholder også visse materielle endringer. 
Disse er ment å styrke diskrimineringsvernet. Sekretariatet hadde utformet utkast 
til høringssvar som i hovedsak støttet forslaget, men som også inneholdt noen 
kritiske bemerkninger til enkeltforslag.   

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Akademikerne. 

 
Sak 9/16 Yrkesforeningstilhørighet for legespesialister i sykehus  
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2.05 -15/4554  
I hovedoppgjøret 2014 ble Legeforeningen og Spekter enige om implementering 
av faste stillinger for leger i spesialisering. Som en konsekvens av faste stillinger 
ble partene enige om å etablere en ny stillingskategori i A2 – legespesialist. 
Legespesialistkategorien er ment for en overgangsperiode, etter at legen er 
godkjent spesialist og før legen er ansatt i en stilling som overlege. Spørsmål om 
hvilken yrkesforening legene i denne kategorien skal tilhøre ble lagt frem for 
diskusjon og vedtak. Det ble lagt frem fem ulike alternativer. 

 
Vedtak 
Sju av sentralstyrets ni medlemmer stemte for følgende vedtak:  
Retningslinjer for tilmelding til yrkesforening får et nytt punkt e):  
Til Yngre legers forening tilmeldes  
e) Legespesialister, ref lovenes § 3-5-1. 
 
Jon Helle og Christian Grimsgaard stemte i mot forslaget. De mente det 
skulle komme tydelig fram en valgmulighet for denne mellomgruppen og 
ønsket følgende formulering: Legespesialist meldes automatisk inn i Yngre 
legers forening, men kan velge medlemskap i Of hvis de ønsker det. 
 

Sak 10/16 Utnevning av observatør i FHU-Stat til Norsk arbeidsmedisinsk forening 
samt oppnevninger til ubesatte plasser i forhandlingsutvalgene 

2.07 -15/3948 
Det ble lagt frem søknad fra Norsk arbeidsmedisinsk forening om observatørplass 
i forhandlingsutvalg Stat samt oppnevning av ubesatte plasser i 
forhandlingsutvalgene. 

 
Vedtak 
Norsk arbeidsmedisinsk forening får fast observatørplass i 
Forhandlingsutvalg Stat i inneværende sentralstyreperiode til 31.08.2017. 
Tone Eriksen blir tildelt observatørplassen. I tillegg ble følgende ubesatte 
plasser besatt slik: 
 
Forhandlingsutvalg Spekter: 
Observatørvara LVS: Tiina Rekand 
 
Forhandlingsutvalg Stat: 
Varamedlem LVS: Liv Ariane Augestad 
Medlem LSA: Karin Rønning 
Varamedlem LSA: Inger J. Onshus Williams 
 
Forhandlingsutvalg for KS og Oslo kommune: 
Medlem LSA: Meera Prakash Grepp 
Varamedlem LSA: Kirsten Andrea Toft 
 
Forhandlingsutvalg for næringsdrivende og tariff: 
Medlem LSA: Ole Johan Bakke 
Varamedlem LSA: Inger Cecilia Uglenes 

 
 Sak 11/16 Policynotat om antibiotikaresistens  
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 3.01 -15/3650 
Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens 
hadde i juni 2015 levert sin rapport til sentralstyret, i henhold til oppdrag. 
Rapporten ble fremlagt som vedlegg til et politikk- og strateginotat der 
sekretariatet foreslo at det på grunnlag av rapporten skulle utarbeides et 
policynotat. Sekretariatets utkast var lagt frem for sentralstyret til godkjennelse 
før utkastet ble sendt på høring i foreningen. Høringsinstansene var i hovedsak 
positive, men hadde noen kommentarer og forslag til tilføyelser. 

 
Vedtak 
Utkast til policynotat godkjennes. 

 
Sak 12/16 Videreføring av utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse 
3.02-12/113 

Utvalg for i utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse består av Hilde 
Engjom (leder), Ruth Abraham, Ellen Annexstad, Ingebjørn Bleidvin (permisjon), 
Barbro Kvaal, Knut Erling Moksnes og Margit Steinholt. Alle medlemmene 
hadde sagt seg villig til å fortsette ut juni 2016. Hilde Engjom ønsket avløsning 
som leder. Margit Steinholt var villig til å fungere som leder ut perioden. 

 
Vedtak 
Margit Steinholt oppnevnes som leder av utvalg for menneskerettigheter, 
klima og global helse ut juni 2016. 

 
Sak 13/16 Oppnevning til Styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet 
3.03-16/152 

Legeforeningen har hatt en representant i styringsgruppen for "Norm for 
informasjonssikkerhet i helsesektoren" siden lanseringen høsten 2006. 
Sekretariatet foreslo at foreningen fortsatt burde la seg representere, med lege 
som har erfaring med implementering av Normen i sektoren. 

 
Vedtak 
Legeforeningen viderefører sin deltagelse i styringsgruppen for "Norm for 
informasjonssikkerhet i helsesektoren". Foreningens representant og to 
vararepresentanter bør være leger som gjennom sitt daglige virke har 
erfaring med implementering av Normen.  Yrkesforeningene og relevante 
fagmedisinske foreninger, primært Norsk forening for allmennmedisin, 
Norsk indremedisinsk forening og en representant for laboratoriefagene 
anmodes om å foreslå kandidater. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne 
Legeforeningens representant og vararepresentanter. Kostnader til 
aktiviteten anslåes til inntil kr 40 000 per år. Beløpet bevilges fra 
sentralstyrets disposisjonskonto. 

 
Sak 14/16 Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv. 
3.04-15/5286 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt et 
høringsutkast om forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen. 
Legeforeningen støttet forslagene, men påpekte at en beredskap for kommuneleger 
også må medføre en plikt for kommunen til å sørge for slik beredskap. 
Legeforeningen påpekte også at pandemisk influensa burde være en 
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varslingspliktig, allmennfarlig smittsom sykdom. Høringsnotatet inneholdt også et 
forslag til lovendring for raskt å kunne etablere beredskapsregistre med 
helseopplysninger. Legeforeningen støttet dette men presiserte at registeret må være 
samtykkebasert eventuelt at vilkårene for et ikke-samtykkebasert register må 
presiseres.  

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
Sak 15/16 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og 

unge uavhengig av diagnose 
3.05 -15/6043 

Legeforeningen hadde mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig 
retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig av diagnose. 
Legeforeningen støttet forslagene i veilederen men etterlyste mer konkrete 
behandlingsråd og foreslo at fastlegen bør ha ansvar for å koordinere barnepalliasjon 
i kommunene. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet. 
 

Sak 16/16 Rapport fra arbeidsgruppe om variasjon i helsetjenesten  
3.06-16/157 

I april 2015 vedtok Legeforeningens sentralstyre å nedsette en arbeidsgruppe som 
skulle komme med innspill til sentralstyret om over- og underdiagnostikk, over- 
og underbehandling og variasjon i helsetjenesten. Fristen for innspill ble satt til 
januar 2016. På bakgrunn av fire møter og en workshop hadde arbeidsgruppen 
laget en rapport om temaet med anbefalinger til Legeforeningens sentralstyre. 

 
Vedtak 
Arbeidsgruppen justerer innholdet i rapporten i tråd med sentralstyrets 
tilbakemeldinger. Nytt utkast av rapporten behandles av sentralstyret i 
februar.  

 
Sak 17/16 Policynotat om rehabilitering 
3.07-15/1863 

I sentralstyremøtet i april 2015 hadde sentralstyret vedtatt at foreningen skulle 
oppdatere sin politikk om rehabilitering. I oktober samme år sendte 
Legeforeningen policynotatet «Styrket satsing på rehabilitering» ut på høring til 
organisasjonsleddene. Bakgrunnen for arbeidet med policynotatet var at 
Legeforeningen ikke hadde utviklet politikk på rehabilitering og at regjeringen 
hadde varslet flere endringer på området. 

 
Vedtak 
Utkast til policynotat godkjennes og publiseres på Legeforeningens 
nettsider. 

 
Sak 18/16 Policynotat om global mental helse 
3.08-12/113 

Utkast til policynotat ble behandlet av sentralstyret i møte 13.oktober 2015. 
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Sentralstyret hadde en del kommentarer og spørsmål. Disse var forelagt utvalget 
som hadde endret dokumentet på noen punkter og ellers kommentert 
sentralstyrets spørsmål.   

 
Vedtak 
Utkast til policynotat om mental global helse sendes på intern høring i 
Legeforeningens organisasjon. 

 
Sak 19/16   Landsstyresak – Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin 
3.31-13/5069 

På bakgrunn av vedtak fattet av landsstyret i juni 2009 om opprettelse av 
kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i 
møte 6. desember 2013 vedtak om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning 
av kompetanseområde i smertemedisin. Arbeidsgruppens rapport forelå i 
desember 2015. 

 
Vedtak 
Rapporten sendes på intern høring til lokalforeninger, yrkesforeninger, 
fagmedisinske foreninger, spesialforeninger, spesialitetskomiteer, 
spesialitetsrådet, regionutvalg og Norsk medisinstudentforening som ledd i 
forberedelse av saken for landsstyret. 

 
Sak 20/16 Landsstyresak – Grunnutdanning for leger, utvikling og harmonisering – 

revidert rapport 
3.32-14/1015 

Det forelå forslag til revidert rapport fra prosjektgruppen som hadde fått i oppdrag 
å se på den medisinske grunnutdanningen i Norge. Revidert rapport var utarbeidet 
i tråd med mandat og tilbakemeldinger. Sentralstyret ba om at revidert rapport ble 
sendt på bred høring i Legeforeningens organisasjon etter innarbeiding av 
tilbakemeldinger.  
 
Som ledd i forberedelse av sak til landsstyret 2016, hadde sekretariatet utarbeidet 
utkast til høringsbrev til landsstyret der forslag til diskusjonspunkter var 
oppsummert. 

 
Vedtak 
Utkast til høringsbrev justeres i henhold til diskusjon i møtet. Rapport 
Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering, revideres i tråd 
med diskusjon i møtet. Endringer godkjennes av presidenten før rapporten 
sendes på høring til foreningsleddene. Rapport vil bli forelagt for 
landsstyret 2016. 

 
Sak 21/16 Landsstyresak – Etterutdanning av overleger og spesialister - revidert 

rapport 
3.33-14/5023 

Utvalget som ble nedsatt for å videreføre arbeidet med utforming av struktur, 
innhold og organisering av legers etterutdanning hadde laget et forslag til revidert 
rapport i tråd med mandat og tilbakemeldinger fra sentralstyremøtet 11.11.2015. 
Vedtak fra landsstyret 2013 er lagt til i rapporten, samt en juridisk vurdering av 
om kravene til etterutdanning i forslaget kan gjennomføres innenfor de 
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tariffavtalte rettigheter til kompetanseheving og –utvikling.  
 
Som ledd i forberedelse av saken til landsstyret 2016 hadde sekretariatet 
utarbeidet utkast til høringsbrev.  

 
Vedtak 
Rapport justeres i tråd med diskusjon i møtet og sendes på høring til 
Legeforeningens foreningsledd. 

 
Sak 22/16 Godkjenning av veiledere  

 3.34-16/57 
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes som veiledere. 

 
Vedtak 
Godkjent ble: 
Veileder i barne- og ungdomspsykiatri – Berit Skretting Solberg 

 
    Sak 23/16 Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2015 
 4.01-15/1720 

Legeforeningens regnskap per november 2015 ble presentert. 
 

Vedtak 
Regnskapet per november 2015 tas til etterretning.  

 
 
 
 

Marit Hermansen 
 

 
   Jon Helle    Kari Sollien  
   
 
Christian Grimsgaard   Anja Fog Heen   Christer Mjåset 
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