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          30.april 2021 

 

Høring - Landsstyresak - Forslag på kandidater ved valg av president, 

visepresident og sentralstyremedlemmer for perioden 2021-2023  

 

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til sentralstyremedlemmer fra lokalforeninger, 

yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og 

spesialforeninger. Det er viktig med en bred sammensetning av Sentralstyret. Sentralstyret er 

Legeforeningens øverste organ og bør ha en sammensetning som reflekterer hele foreningen.  

 

I følge Legeforeningens lover § 3-2-3 skal Sentralstyret ivareta foreningens formål ved å ha sin 

oppmerksomhet rettet mot alt som er av interesse for foreningen og dens medlemmer. 

Sentralstyret disponerer foreningens midler og utarbeider forslag til budsjett.  

Sentralstyret legger dermed også føringer for hvordan sekretariatets ressurser skal utnyttes og 

hvilke ressurser de ulike foreningene har tilgjengelige for sitt arbeid.  

I 2018 gjorde Landsstyret vedtak  om å omorganisere sin fagakse slik at den ble tydeliggjort og 

betydelig styrket gjennom blant annet oppretting av et faglandsråd og et fagstyre. Fagaksen 

utgjør nå en større del av Legeforeningen og sekretariatet er også organisert i en egen 

fagavdeling. Vi mener det er naturlig at også fagaksen er representert inn i Sentralstyret og 

dermed kan ha mulighet til å påvirke de prioriteringer som Sentralstyret gjør.  

 

De faglige vurderingene er viktige for å få belyst ulike saker bredt, og styret i  Norsk  forening 

for allmennmedisin (NFA) mener det kan være en styrke om Sentralstyret også hadde et 

medlem som representerer fagaksen. I inneværende periode har Legeforeningen i Marit 

Hermansen hatt en president som har sin bakgrunn fra fagaksen,  gjennom at hun er tidligere 

leder i Norsk forening for allmennmedisin. Det hører med til sjeldenhetene at en president er 

valgt fra en fagmedisinsk forening, ikke en yrkesforening. Presidenten har hatt et tett og godt 

samarbeid med Cecilie Risøe som fagstyrets leder. NFA anmoder derfor valgkomitèen om å 

vurdere hvordan Legeforeningens ønske om å  styrke og tydeliggjøre fagaksen best kan 

ivaretas gjennom sammensetningen av det kommende Sentralstyret. Også før valget av 

nåværende Sentralstyre ble det i fagstyret drøftet om en  skulle fremme forslag om at fagstyret 
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skulle være representert i Sentralstyret.  Siden fagstyret var en såpass ny konstruksjon, var det 

viktig for fagstyret at dets arbeid fikk «satt seg» og en  valgte å  avstå fra å fremme en egen 

kandidat. Vi  synes fagstyret under Cecilie Risøe har utviklet seg  svært mye i den  siste 

perioden og under koronapandemien ser en også at de faglige vurderingene har blitt etterspurt 

og vektlagt i kanskje enda større grad enn tidligere. Dette momentet mener vi  det er viktig for 

Legeforeningen å utnytte. 

 

Alle medlemmer i fagmedisinske foreninger vil også ha en yrkesforeningstilknytning. Det er 

ikke naturlig at yrkesforeningstilknytningen skal være avgjørende for hvordan 

sammensetningen av Sentralstyret vurderes.  

 

Sentralstyret skal også gjenspeile Landsstyrets sammensetning og fagaksen har nå 20 

representanter i Landsstyret.  

 

Det er nå igangsatt en prosess for å se på økonomisk bærekraft i foreningen. Vi viser til 

oversendelsesforslaget fra Landstyremøtet i 2020. Det er Sentralstyret som lager forslag til 

budsjett og vi mener fagaksen også bør være representert i dette arbeidet.  

 

NFA har to  representanter i  fagstyret i kommende periode. Marte Kvittum  Tangen og Ståle 

Onsgård Sagabråten.  Begge har lang og bred erfaring fra ulike deler av Legeforeningen,  blant 

annet gjennom tidligere å ha ledet Hedmark legeforening (Marte) og som nestleder både i 

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen samt som styremedlem i  

Buskerud legeforening (Ståle). Begge stiller seg til disposisjon som Sentralstyremedlemmer. 

Ståle Onsgård Sagabråten er nyvalgt leder for fagstyret og Marte Kvittum Tangen er 

fagstyremedlem. Styret i NFA er trygge på at begge vil ivareta et godt internt samarbeid i 

fagstyret uavhengig av hvem valgkomiteen eventuelt vil finne egnet som sentralstyremedlem. 

Hvis det skulle være aktuelt ber vi om at valgkomiteen tar kontakt med for videre diskusjon og 

kan selvfølgelig ettersende CV dersom det skulle bli aktuelt å orientere Landsstyret om 

kandidaturet. Faglandsrådet har nylig avholdt sine valg for perioden 01.09.21-01.09.23 og 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har nylig avholdt sitt årsmøte hvor begge ble 

gjenvalgt i sittende funksjon for samme periode.  

 

Med vennlig hilsen 
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Marte Kvittum Tangen    Ståle Onsgård Sagabråten  

      

fagstyremedlem og      leder for Fagstyret fra 01.09.20 

leder NFA      styremedlem NFA   

         


