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Ny rapporteringsmal fra 2008221

Sekretariatet skal i løpet av 2007 
utarbeide en konkret aktivitetsbasert 
rapporteringsmal basert på hoved-
trekkene i ny regnskapsstandard 
for ideelle organisasjoner.

Vedtaket i sentralstyrets desembermøte er 
utformet med bakgrunn i et overordnet 
ønske om å sikre ryddige forhold knyttet til 
økonomisk drift og regnskapsførsel i alle 
Legeforeningens organer. I den forbindelse 
skal det også opprettes en referansegruppe 
av representanter fra Legeforeningens 
avdelinger som «brukerrepresentanter» 
for å utforme de praktiske løsningene.

Problemstillinger knyttet til den prak-
tiske fortolkningen av lovenes regulering 
av regnskapsplikten for avdelingene er blitt 
aktualisert i forbindelse med arbeidet 
knyttet til implementering av de fagmedi-
sinske foreningene som obligatoriske avde-
linger i Legeforeningens organisasjon. 
Sekretariatet har som en følge av dette 
innhentet en konsulentrapport fra statsauto-
risert revisor Siri Reidulff i revisjonsfirmaet 
Kjelstrup og Wiggen. Rapporten drøfter 
inngående spørsmålet om regnskaps- og 
bokføringsplikt for Legeforeningens avde-
linger.

Sentralstyrets vedtak innebærer at alle 
Legeforeningens avdelinger skal sende inn 
sine regnskap til hovedforeningen senest én 
måned etter at regnskapet er godkjent av 
årsmøte/landsrådsmøte. Kravet gjelder fra 
og med regnskapsåret 2008.

Ny rapporteringsmal skal følge en aktivi-
tetsbasert struktur til forskjell fra en tradi-
sjonell artsbasert struktur. Malen gjøres 
obligatorisk fra og med regnskapsåret 2008. 
Fra samme tidspunkt skal regnskapene 
i alle Legeforeningens avdelinger (lokalfor-
eninger, yrkesforeninger og fagmedisinske 
foreninger) revideres av registrert eller 
statsautorisert revisor.

Sentralstyret pålegger sekretariatet 
å fremforhandle en rammeavtale med et 
revisjonsfirma. Avtalen med dette firmaet 
skal fungere som et frivillig tilbud til avde-
lingene.

Erling Bakken

erling.bakken@legeforeningen.no
Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Uklart om taushetsplikt 
ved innsyn i e-post221

Arbeidsgivere som får innsyn 
i helsepersonells e-post, kan komme 
bort i lovbestemt taushetsbelagt 
informasjon.

Legeforeningen oppfordrer i en hørings-
uttalelse myndighetene til å avklare 
hvordan man skal håndtere arbeidsgivers 
innsyn i ansattes e-post i slike tilfeller.

Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet ønsker et klarere regelverk for når 
arbeidsgiver har anledning til å få innsyn 
i ansattes e-post. Legeforeningen støtter 
hovedregelen i forslaget, som sier at 
arbeidsgiver ikke har slik innsynsrett. 
Unntak fra hovedregelen foreslås blant 
annet ved den ansattes fravær fra arbeids-
plassen og ved mistanke om straffbare for-
hold.

Legeforeningen etterlyser en avklaring 
fra departementet på hva man skal gjøre 
med situasjoner hvor e-post kan tenkes 
å inneholde opplysninger som er underlagt 
lovbestemt taushetsplikt. Legeforeningen 

understreker hvor viktig det er at taushets-
belagt informasjon blir sikret, også når den 
formidles via e-post. En kan få situasjoner 
hvor det at arbeidsgiver får innsyn i e-post, 
vil kunne være et brudd på taushetsplikten. 
Ved arbeidstakers fravær vil samtidig 
mangel på innsyn kunne føre til at retten 
til nødvendig helsehjelp ikke blir oppfylt. 
Disse grensene og problemstillingene bør 
vurderes av departementet, mener Lege-
foreningen.

Les hele høringen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=112454

Hanne Gillebo-Blom

hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Spesialitetskomité i mamma- 
og para-/tyreoideakirurgi
Følgende personer er oppnevnt i den nye 
spesialitetskomiteen i mamma- og para-/
tyreoideakirurgi for perioden 2006–31.12. 
2009: Professor Jan Erik Varhaug, Hauke-
land Universitetssjukehus, (leder), sjeflege 
dr. med. Rolf Kåresen, Ullevål universitets-
sykehus, overlege Else Marie Opsahl, 
Ålesund sjukehus, overlege Kristin Helset, 
St. Olavs Hospital, (representant for Lis – 
leger i spesialisering). Varamedlemmer er 
seksjonsoverlege Roald Guleng, Sykehuset 
Østfold, Fredrikstad og avdelingsoverlege 
John Kufås, Helgelandssykehuset, Sand-
nessjøen (representant for Lis).

Utredning om 
spesialistutdanningen for leger
Det skal igangsettes et arbeid for å lage en 
utredning om spesialistutdanningen for 
leger. Arbeidet gjennomføres av sekretaria-
tet og ved frikjøp av leger. Det skal nedset-
tes en bredt sammensatt prosjektgruppe 
som igjen kan nedsette arbeidsgrupper. 
Arbeidet skal gjennomføres i nær kontakt 
med Legeforeningens forskjellige organer, 
og spesielt må de fagmedisinske forenin-
gene bringes inn i arbeidet. Arbeidet forut-
settes fullført innen utgangen av 2007, 
men delrapporter skal presenteres under-
veis.

Endret pensjonssystem 
i Folketrygden
Det skal igangsettes et prosjekt for å gjen-
nomgå legers pensjonsvilkår og hvordan 
endringer i fremtidige pensjonssystemer vil 
påvirke legers pensjon. I prosjektet oppret-
tes det en referansegruppe med represen-
tanter for yrkesforeningene. Det avsettes 
inntil kr 150 000 fra posten for utrednings-
formål. Det kan også bli aktuelt å bekoste 
innhenting av nødvendige grunnlagsdata 
fra miljøer utenfor Legeforeningen.

Aksjonæravtale 
for Christiania Torv AS
Presidenten og visepresidenten ble gitt full-
makt til å sluttføre forhandlinger og under-
tegne ny aksjonæravtale for Christiania 
Torv AS med Sykehjelps- og pensjonsord-
ningen for leger (SOP) samt refinansiering 
av Legeforeningens pantelån på 70 millio-
ner kroner ved at SOP overtar dette. Avta-
len undertegnes under forutsetning av at 
innholdet ikke avviker vesentlig fra det fore-
liggende utkast.

Alle sentralstyrereferatene foreligger 
i sin helhet på www.legeforeningen.no/
index.gan?id=56803
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