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Vedtaksprotokoll fra Den norske legeforenings landsstyremøte 31.5-2.6. 2022 – Radisson Blu 
Atlantic hotel, Stavanger.  
 
Godkjent av sentralstyret 22. juni 2022 
 
Konstituering av landsstyremøtet 
 
President Anne-Karin Rime åpnet møte. Etter opprop av generalsekretær Siri Skumlien ble det 
konstatert at landsstyret var beslutningsdyktige. 147 av 153 representanter var til stede ved 
konstitueringen. Landsstyret var beslutningsdyktige under hele møtet. 
 
 
Sak 1  Godkjenning av innkallingen 
SAK2022002483 
 
Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne at innkallingen har skjedd i samsvar 

med Legeforeningens lover, § 3-1-2.  

 
Innkallingen godkjent. 
 
Sak 2  Valg av dirigenter 
SAK2021006786 
 
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. Sentralstyret 
behandlet saken i møte den 13.12.2021 og vedtok å fremme innstilling på at Anne Mathilde Hanstad 
og Kristian Fosså velges som dirigenter.  
 
Vedtatt ved akklamasjon. 
 
Dirigentene overtok deretter møteledelsen.  
 
 
Sak 3  Godkjenning av forretningsorden 
SAK2022002452 
 
I samsvar med lovenes § 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert landsstyremøte 
skal vedtas en egen forretningsorden.  Sentralstyret behandlet saken i møte 7.4.2022 og innstilte på 
følgende vedtak:  
 
Forretningsorden for landsstyremøtet 2022 godkjennes. 
 
Forretningsorden ble godkjent. 
 
 
Sak 4  Sakliste for landsstyremøtet 
SAK2022002468 
 
Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den 
forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet. Sentralstyret 
behandlet forslag til sakliste i møte den 6.5.2022. 
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Sakliste 
 

  LANDSSTYREMØTE 2022 

Sak  1 Godkjenning av innkallingen 

Sak  2 Valg av dirigenter 

Sak  3 Forretningsorden 

Sak  4 Godkjenning av saklisten 

Sak  5 Valg av redaksjonskomite 
   

  Helsepolitikk 

Sak  6 
Helsepolitisk debatt. Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor forvitrer den 
da? 

   

  Legeforeningens organisasjon 

Sak  7 
Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.21-
31.12.21 

Sak  8 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør 
   

Sak  9 Aktuelle saker 

Sak  9.1 Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? 

Sak  9.2 
Oppgavedeling eller oppgaveglidning. Oppgavedeling eller oppgavedeling må være faglig 
begrunnet – ikke drevet av økonomiske hensyn  

   

  Lovendringer 

Sak 10 Legeforeningens lover - diverse endringer 

Sak  11 Forslag om kontingent for medlemmer over 75 år 
   

 
 Regnskap og budsjett 

Sak 12 Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2021 

Sak  13 Regnskaper for 2021 til landsstyrets orientering 

Sak  14 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2021 

Sak  15 Budsjett for Den norske legeforening 2023 

  
 
Utdanning 

Sak  16 Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi 

   

 
 
Forslag fra Tilde Broch Østborg, støttet av 77,  Oda Solheim Hammerstad, Overlegeforeningen: 
Resolusjon om  Sykehusbygg fullt og helt og ikke stykkevis og delt. Resolusjon behandles som egen 
sak.  
 
Saklisten vedtatt 
 
 
 
 
 



  SAK2022003774 

3 
 

Sak 5  Valg av redaksjonskomite 
SAK2021003575 
 
Valgkomiteen hadde i samsvar med vedtatt forretningsorden pkt. 10 forberedt valg av leder og to 
medlemmer til redaksjonskomiteen. Følgende forslag ble lagt fram av valgkomiteens leder Ivar 
Halvorsen:  
 
Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges: 
 
Leder:  Lars Magnus Aker, LIS lungemedisin, Sykehuset Østfold 
Medlemmer:  Siw Odden Fosheim, fastlege i Slidre, Oppland 
  Anne Catherine Skaar, anestesilege, Stord sjukehus 
 
Vedtatt.  
 
 
Sak 6   Helsepolitisk debatt – Når alle lovpriser helsetjenesten - hvorfor forvitrer den da? 
SAK2022002524 
 
President Anne-Karin Rime ønsket velkommen til debatt.  
 
Deltakere: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet) 
Leder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre) 
Andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud 
(Fremskrittspartiet)  
Helsepolitisk talsperson Marian Hussein (Sosialistisk Venstreparti) 
 
Debattleder Anne Grosvold 
 
16 forberedte spørsmål fra salen.  
 
Debatt.  
 
 
Sak 7  Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 
SAK2022003501 1.1.2021-31.12.2021 
 
Innleder: President Anne-Karin Rime, sentralstyret. 
 
Sentralstyrets årsmelding for 2021 ble vedtatt lagt fram for landsstyret i sentralstyremøte  7.4.2022. 
Innstilling til vedtak: 

  

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2021 til 31.12. 2021 godkjennes. 

 

 

Forslag 1 Olav Gunnar Ballo – støttet av 26, Paul Olav Røsbø, Finnmark legeforening;  

  Resolusjon; Kommunelegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste. 

  Behandling av resolusjon flyttet til egen sak 18. 

 

Årsmeldingen vedtatt. 
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Sak 8   Tidsskriftet. Orienteringer ved sjefredaktør 
SAK2022003464 
 
Innleder: Sjefredaktør Are Brean. 
I henhold til Legeforeningens lover § 3-1-3 Landsstyrets oppgaver pkt. 2 skal sjefredaktøren gi 
melding om Tidsskriftets virksomhet.  
 
Orienteringer ved Are Brean.  
 
 
Sak 9.1    Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? 
SAK2022003080 
 
President Anne-Karin Rime introduserte debatten. 
Innledere:  Cathrine Marie Lofthus, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet,  

Karin Straume, fagdirektør i Helsedirektoratet, Representant for Kommunesektorens organisasjon 

(KS), Anne Katarina Cartfjord, leder av Tverregional koordinerende arbeidsgruppe for LIS-utdanning 

(TKA) og HR-direktør Helse Midt-Norge RHF, Ole Johan Bakke, sentralstyremedlem og styremedlem i 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Ingeborg Henriksen, sentralstyremedlem og nestleder i 

Yngre legers forening (Ylf). 

Legeforeningen ønsker å sette kvalitet i spesialistutdanningen på dagsordenen. Formålet med 

debatten vil være å belyse status for implementeringen av den nye ordningen, og å øke bevisstheten 

rundt hva som bidrar til kvalitet i utdanningen og en nasjonal spesialistutdanning på høyt 

internasjonalt nivå. 

Debatt. 

 
Forslag 1  - 141 Thor Severinsen, Regionutvalg Sør-øst 

  Legeforeningen oppfordrer HOD til å følge opp spesialiteter med store mangler på 
  spesialister med effektive tiltak. 

Forslaget oversendes sentralstyret. 

 
Sak 9.2  Oppgavedeling eller oppgaveglidning. Oppgavedeling eller oppgavedeling må være 
  faglig begrunnet – ikke drevet av økonomiske hensyn  
SAK2022003480 

 

President Anne-Karin Rime ønsket velkommen til debatt. 

Innledere: Karl Kristian Bekeng, statssekretær, Kristin Kornelia Utne, sentralstyremedlem, leder av 

Yngre legers forening, og Legeforeningens representant i Helsepersonellkommisjonen, Nils Kristian 

Klev, visepresident, leder av Allmennlegeforeningen. 

Oppgaveglidning eller -deling har også lenge vært pekt på som et mulig verktøy for å sikre bærekraft 

innen helsetjenesten. Temaet er på nytt aktualisert og adressert i Helsepersonellkommisjonens 

mandat. 

Debatt. 
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Sak 10  Legeforeningens lover - diverse endringer 
HSAK202100204 
 
Innleder: Ståle Clementsen, sentralstyret 
 
Sentralstyret behandlet forslag til diverse endringer i Legeforeningens lover i møte 7.4.2022 etter at 
forslag hadde vært på foreningsintern høring.  
 
Forslagene ble presenteres i tre deler. del 1: materielle endringer, del 2: strukturelle eller språklige 

endringer, og del 3 - rettelser som anses hensiktsmessige. 

Forslag 1 52 Mette Kalager, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 

Endring i ordlyden i § 3-2-1 (6) 

§ 3-2-1 (6): Ansatte i Legeforeningens sekretariat er i utgangspunktet ikke valgbare til 

sentralstyret. Ansatte i deltidsstillinger tilsvarende 20% heltid eller mindre i 

Tidsskriftet og LEFO er unntatt, men disse medlemmene må i perioden der ev. er 

medlemmer i sentralstyre, være i permisjon eller si opp sine stillinger. 

 
Forslaget trukket.  
 

10.1.1 , 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 enstemmig vedtatt. 

Forslag  2 151 Ståle Clementsen, sentralstyret 

Til 10.1.3:  

§ 3-2-1Ansatte i Legeforeningens sekretariat er ikke valgbare til sentralstyret. Dette 

gjelder ikke ansatte i deltidsstillinger tilsvarende 20 % eller mindre i Tidsskriftet og 

LEFO. I sentralstyreperioden må disse være i permisjon eller si opp sin stilling. 

Vedtatt med 142 mot 1 stemme  

 

Forslag 3 141  Thor Severinsen, Regionutvalg Sør-øst. 

§ 4.1 – Bemanne og organisere sekretariatet hensiktsmessig og effektivt med fokus 

på de oppgaver som skal løses. 

Prøvevotering: Opprinnelig forslag 10.2.1  vedtatt med 126 stemmer for, 19 mot.  

Forslaget trukket. 
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Forslag 4 Ståle Clementsen Endring av § 3-9-1 

Under vedtak 10.2.1 foreslås ytterligere en endring: 
§ 3-9-1 Vilkår for godkjenning 
(5) Spesialforeningen må ha minst 20 lege-medlemmer og årlig kunne dokumentere 
aktivitet i henhold til formålsparagrafen i foreningens vedtekter. 

 

10.2.1-11  votert over samlet. 145 stemmer for, 3 mot.  

10.3.1  vedtatt med  137 mot 3 stemmer. 

10.3.2 -  enstemmig vedtatt. 

 

Sak 11  Forslag om kontingent for medlemmer over 75 år 
HSAK202200219 
Innleder: Marit Karlsen, sentralstyret. 

Landsstyret  vedtok i 2021 at "Sentralstyret skal til landsstyremøtet i 2022 legge fram sak om 

eventuell fastsettelse av medlemskontingent for alderspensjonister over 75 år." 

Sentralstyret behandlet saken i møte 6.5.2022 og la fram følgende forslag til vedtak: (endringer i 

kursiv og over-/understreket): 

§ 4-2 Kontingent 

(…) 

(4) Landsstyret kan vedta fritak eller redusert kontingent for grupper av medlemmer når 

andre forhold gjør det rimelig. Leger som helt har avsluttet sitt yrkesliv gjennom 

alderspensjonering eller har fylt 70 år, betaler 20 % av ordinær medlemskontingent. Fra fylte 

75 år betaler medlemmer 10 % av ordinær medlemskontingent. Medlemmer fritas for 

kontingent fra og med det kalenderår man fyller 8075 år. Leger som har minst halv 

uførepensjon, er fritatt for å betale kontingent. Æresmedlem i avdeling gis et fradrag i 

medlemskontingenten med et beløp fastsatt av sentralstyret for hvert kalenderår. 

Sentralstyret kan etter søknad frita et medlem helt eller delvis for å betale kontingent 

dersom vedkommendes økonomiske forhold gjør dette rimelig.  

 
Forslag 1   139 Rolf Steinar Kirschner, Eldre legers forening 

 Fra fylte 75 år settes kontingenten til 5% av medlemskontingenten. Fritak fra og med 

 det året man fyller 80. 

 

Sentralstyrets forslag ble satt opp mot forslag 1 fra Eldre legers forening, 104 mot 44 stemmer.  

 

Sentralstyrets forslag vedtatt med 115 mot 28 stemmer.  
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Sak 12  Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2021 
SAK2022002023 

Innleder: Økonomidirektør Erling Bakken 

Sentralstyret behandlet regnskapet for Den norske legeforening i møte 7.4.2022 og fremmer 

følgende forslag: 

Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på Kr 100 403 241,-  

godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2021.  

Overskuddet avsettes som følger: 

 

 

Vedtatt ved akklamasjon.  
 

Sak 13  Regnskaper for 2021 til landsstyrets orientering 
SAK2022002613 

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 7.4.2022. 

 

1. Caroline Musæus Aarsvolds fond 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 396 400, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

2. Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 870 806, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

Avsetning Disponering

resultat 2021

Overføres fra rettshjelpsfond                          -   

Overføres til konfliktfond -                      

Overføres fra selvpålagte avsetninger (400 000)             

Overføres fra Utdanningsfond I (799 378)             

Overføres til Utdanningsfond II 19 227 223         

Overføres til Utdanningsfond III 49 197 400         

Overføres til Lånefondet 15 183 139         

Overføres fra Fond for kvalitet og pasientsikkerhet (146 354)             

Overføres fra Fond for forebyggende medisin -                      

Overføres fra Fond for kv.legers vitenskapelige innsats -                      

Overføres til annen egenkapital 18 141 211         

Totalt 100 403 241       
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3. Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i 
uforskyldt nød 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 144 469, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

4. Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat for bekjempelse av astmatisk 
bronkitt 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap som viser et årsoverskudd på kr 326 690, tas til etterretning. Resultatet 

disponeres ved overførsel til annen egenkapital. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

Sak 14  Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2021 
SAK2022003179 
 
Innleder: Marit Hermansen, styreleder Sykehjelps og pensjonsordningen for leger 
 

Sentralstyret behandlet saken i møte 6.5.2022 og la fram følgende innstilling til vedtak: 

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsunderskudd på 

kr 51 221 843, godkjennes og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2021. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

Sak 15  Budsjett for Den norske legeforening 2023 
Sak2022002253 
 
Innleder: President Anne-Karin Rime 
 
Sentralstyret behandlet saken i møte 6.5.2022 og la fram følgende innstilling til vedtak: 
 
 

A. Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter  
 

1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 9 990. 
 

2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik: 
 

- Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 8 830 
- Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett 

eksemplar av Tidsskriftet: kr 7 500 
- Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 7 500 
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- Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er 
medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 7 500 

- Stipendiater i full stilling: kr 7 500 
- Medlemmer bosatt i utlandet: kr 5 030 
- Studentmedlemmer: kr. 780 

 

 I henhold til lovene for Den norske legeforening § 4-3, betaler leger som har gått av med 

alderspensjon og er yngre enn 75 år, 20 % av ordinær kontingent. For 2023 utgjør dette         

kr 2 000. Fra 2023 betaler medlemmer som er 75 år 10 % av ordinær kontingent. 

 Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i 

henhold til laveste sats. 

3. Fordeling av kontingentinntektene for 2023 til avdelingene fastsettes slik: 
 

- Fagmedisinske foreninger:  kr  23 746 261 
- Yrkesforeningene:  kr  29 725 427 
- Lokalforeningene:  kr  13 574 793 
- Regionutvalgene  kr  2 320 160 

 
4. For yrkesforeningene fordeles kr 4,2 millioner som grunntilskudd og ca. kr 3,7 millioner 

fordeles som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende midler 
fordeles etter antall medlemmer.  
 

5. For lokalforeningene fordeles kr 2,95 millioner som grunntilskudd og kr 450 000 fordeles i 
geografitilskudd. Resterende midler fordeles etter antall medlemmer. 
 

6. For de fagmedisinske foreningene fordeles ca. kr 5,98 millioner som grunntilskudd og ca.  
kr 1,8 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende 

midler fordeles etter antall medlemmer. I tillegg gis kr 0,2 millioner i overgangstilskudd for 

kirurgiske foreninger. 

7. Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 810.  
 

8. Regionutvalgenes andel av kontingentinntektene utgjør kr 2 320 160.  
 

9. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf 
fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2021 før det utbetales kontingentmidler for 2023. 
 

10. Sentralstyret gis fullmakt til å justere tilskuddene til praksiskompensasjon/frikjøp omtalt i 
punktene 4 og 6 over. 
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B. Honorar og kompensasjon for tapt inntekt 
 

1. Presidenten 

 

Ved fulltids engasjement som president ytes presidenten et honorar tilsvarende 22 ganger 

grunnbeløpet i Folketrygden (22G). Ved deltids engasjement avkortes honoraret i samsvar 

med den tid som brukes på vervet. 

I tillegg til honoraret dekker Legeforeningen pensjonskostnader for presidenten. Presidenten 

meldes som hovedregel inn i den til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordningen for 

ansatte i sekretariatet. Dersom presidenten har permisjon fra en stilling hvor det finnes en 

kollektiv pensjonsordning, vil Legeforeningen betale eventuelt krav fra arbeidsgiver om 

pensjonsinnskudd for presidenten.  

Dersom presidenten er pendler og må ha bolig i Oslo-området for å utføre sine oppgaver, 

dekker Legeforeningen utgifter til slik bolig. Reiseutgifter mellom Oslo og fast bolig utenom 

Oslo-området dekkes av Legeforeningen.  

Valgperioden for president og sentralstyret er fra 1.9. – 31.8. Dette betyr at honorar og 

eventuelt tilskudd til individuelle ordninger beregnes i månedlig 12-deler av fastsatt honorar 

for året. Etter fratredelse utbetales honorar til presidenten i like mange måneder som antall 

år i vervet. 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

2. Sentralstyremedlemmer 

 

For sentralstyremedlemmer fastsettes årshonoraret for 2023 til ett og et halvt grunnbeløp i 

folketrygden (1,5G). 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

3. Leder av Rådet for legeetikk      

                                                                                                                 

For leder av Rådet for legeetikk fastsettes årshonoraret for 2023 tilsvarende 1,7 ganger 

grunnbeløpet i folketrygden (1,7 G). 

Utbetaling av honorar foretas månedlig. 

4. Leder av fagstyret 

 

Leder av fagstyret frikjøpes i 50 %. I den grad frikjøp ikke er aktuelt, har sentralstyret fullmakt 

til å fremforhandle en kompensasjonsordning med leder av fagstyret. 

5. Kompensasjon for tapt inntekt 

 

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer og medlemmer av fagstyret 

samt til alle medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, 

komiteer og utvalg. 
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Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter og 

faglandsrådsdelegater ved deltagelse på henholdsvis landsstyremøtene og 

faglandsrådsmøtene samt for inviterte deltakere ved lederseminar arrangert av sentralstyret. 

Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å representere 

Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik kompensasjon avkortes med 

den kompensasjon som gis av utvalgenes styrende organer. Kompensasjon for tapt inntekt til 

tillitsvalgte i forbindelse med spesielle oppgaver besluttes av sentralstyret. 

Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under Hovedavtalen 

er utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende alternative måter: 

a) Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Utbetaling skjer til arbeidsgiver på 

grunnlag av regning. 

b) Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk i lønn. 

c) Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis. 

For 2023 fastsettes denne kompensasjonen: 

 Hel dag     kr  8 750 

 Møter kortere enn hel dag   kr  6 560 

 Halv dag     kr  4 375 

 Møte kortere enn en halv dag   kr  2 185 

 

6. Møtegodtgjørelse 

 

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen omfatter 

de samme medlemmer som nevnt under punkt 4 foran og utgjør kr 920 per møtedag. Det 

utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse 

utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med 

betalte verv. 

7. Det gis ikke honorar eller kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte som allerede er fullt 

frikjøpt. Unntatt er fullt frikjøpte ledere av yrkesforeninger som sitter i sentralstyret. Disse 

mottar ordinært sentralstyrehonorar. 

 

C. Sentralstyrets fullmakter 
 

1. Sentralstyret gis fullmakt til å benytte Konfliktfondet til følgende formål: 
 
a) Støtte til medlemmene og dekning av ekstrakostnader i tilfelle av 

organisasjonsfaglige konflikter, herunder støtte til organisasjoner som Den norske 
legeforening er medlem av, til bruk i tilfelle av slike konflikter. 
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b) Støtte for medlemmene ved å gi delvis dekning av pådømte oppreisningskrav (tort og 
svie) i forbindelse med legegjerningen. Støtte kan gis i samsvar med de regler som 
gjelder i Legeforeningens avtale om kollektiv ansvarsforsikring  
og i den utstrekning oppreisningskravet er inntrådt før denne forsikringen omfattet 
oppreisningskrav. 

 

2. Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål. Denne 
fullmakten omfatter imidlertid ikke omdisponeringer som vedrører budsjettvedtakets avsnitt 
A og B utover fordelingen av kontingentmidler til regionutvalgene.  

 

3. Sentralstyret gis fullmakt til å bevilge midler fra Rettshjelpsfondet til følgende formål: 
 
a) Rettshjelp til medlemmer i forbindelse med rettstvister knyttet til legegjerningen. 

 

b) Sikkerhet for økonomisk risiko Legeforeningen pådrar seg i forbindelse med 
rettstvister hvor Legeforeningen er part eller partshjelper. 
 

c) Juridiske utredninger for å ivareta Legeforeningens eller dens medlemmers interesser 
i forbindelse med legegjerningen. 
 

d) Finansiering av tidsavgrenset bemanning i sekretariatet for å ivareta særskilte 
rettshjelpsformål, slik som prosjekter, utredninger, omfattende rettssaker o.l.  

 
 
Forslag 1 Kontingent for studentmedlemmer, 27 Maja Elisabeth Mikkelsen, Norsk  

  medisinstudentforening – presentert av Erlend Sæther, Norsk   

  medisinstudentforening 

Norsk medisinstudentforening (Nmf) foreslår å beholde dagens medlemskontingent 
på 760 kr/år for studenter. 
 
I budsjettet foreslås det å øke kontingentsatsen for studentene fra 760 kr til 780 kr, 
i likhet med kontingentøkningen for øvrige medlemmer. Samtidig ser vi økte priser i 
samfunnet generelt - blant annet for strøm og mat. Derimot øker ikke 
lånekassestøtten, som så mange studenter er avhengig av, i harmoni med 
inflasjonen. En student med full støtte mottar nå omtrent 126 000kr per år.  
Våre lokale tillitsvalgte i Nmf gir tilbakemelding om at en stadig økende kontingent 
vanskeliggjør rekruttering av nye medlemmer. Studentene opplever at 
kontingenten føles belastende i en stram studentøkonomi, da ikke alle heller 
forstår verdien av å melde seg inn i en fagforening og interesseorganisasjon når de 
nettopp har begynt. I Legeforeningens årsberetning fra 2021 nevnes det at «Et klart 
flertall av innmeldinger i Den norske legeforening skjer gjennom innmelding som 
student». Vi støtter dette utsagnet og mener at Nmf er den største arenaen for å 
rekruttere til Legeforeningen. Det gagner også Legeforeningen at man melder seg 
inn allerede som student og får et forhold til foreningen tidlig. 
I dag har vi en oppslutning blant studentene i Norge på 85% og 45% blant norske 
medisinstudenter i utlandet. Norsk medisinstudentforening er altså 
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Legeforeningens viktigste potensiale for å rekruttere nye medlemmer, men vi tror 
at en stadig økning av kontingenten vil motvirke rekrutteringen på sikt. 
 
Nmf fremmer derfor et forslag om at medlemskontingenten for  
studentmedlemmer skal bestå på 760 kr per år og ikke øke kontingenten til 780 kr 
slik Legeforeningens budsjett for 2023 foreslår. 

 
Forslag 2 Sentralstyrets forslag til kontingent for studentmedlemmer:  

  Nmf opprettholder sin nåværende kontingent og ytelsen per medlem reduseres med 

  kr 20.  

 
Kontingent studentmedlemmer: kr 760.  
Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 790. 

 

 
A. Kontingenter og fordeling av kontingentinntekter  

 

1. For fullt betalende medlemmer (spesialister) fastsettes kontingenten til kr 9 990. 
 

2. Følgende kategorier medlemmer innrømmes redusert kontingent slik: 
 

- Medlemmer uten spesialistgodkjenning: kr 8 830 
- Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett 

eksemplar av Tidsskriftet: kr 7 500 
- Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen: kr 7 500 
- Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er 

medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 7 500 
- Stipendiater i full stilling: kr 7 500 
- Medlemmer bosatt i utlandet: kr 5 030 
- Studentmedlemmer: kr. 760 

 

 I henhold til lovene for Den norske legeforening § 4-3, betaler leger som har gått av med 

alderspensjon og er yngre enn 75 år, 20 % av ordinær kontingent. For 2023 utgjør dette         

kr 2 000. Fra 2023 betaler medlemmer som er 75 år 10 % av ordinær kontingent. 

 Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i 

henhold til laveste sats. 

3. Fordeling av kontingentinntektene for 2023 til avdelingene fastsettes slik: 
 

- Fagmedisinske foreninger:  kr  23 746 261 
- Yrkesforeningene:  kr  29 725 427 
- Lokalforeningene:  kr  13 574 793 
- Regionutvalgene  kr  2 320 160 
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For yrkesforeningene fordeles kr 4,2 millioner som grunntilskudd og ca. kr 3,7 millioner 

fordeles som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende midler 

fordeles etter antall medlemmer.  

9. For lokalforeningene fordeles kr 2,95 millioner som grunntilskudd og kr 450 000 fordeles i 
geografitilskudd.  Resterende midler fordeles etter antall medlemmer. 
 

10. For de fagmedisinske foreningene fordeles ca. kr 5,98 millioner som grunntilskudd og ca.  
kr 1,8 millioner som tilskudd for kostnader ved praksiskompensasjon/frikjøp. Resterende 

midler fordeles etter antall medlemmer. I tillegg gis kr 0,2 millioner i overgangstilskudd for 

kirurgiske foreninger. 

11.  Norsk medisinstudentforening gis et tilskudd per medlem på kr 790 
 

12. Regionutvalgenes andel av kontingentinntektene utgjør kr 2 320 160.  
 

11. Det forutsettes at yrkesforeninger, lokalforeninger, fagmedisinske foreninger og Nmf 
fremlegger revisorgodkjent regnskap for 2021 før det utbetales kontingentmidler for 2023. 
 

12. Sentralstyret gis fullmakt til å justere tilskuddene til praksiskompensasjon/frikjøp omtalt i 
punktene 4 og 6 over. 
 

 

Pkt A vedtatt med akklamasjon. 

Pkt B-C vedtatt samlet. Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 16  Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi 
SAK2012004792 
 
Innleder: Geir Arne Sunde, sentralstyret. 
 

Sentralstyret behandlet saken i møte 6.5.2022 og la fram følgende forslag til vedtak:  

Det opprettes kompetanseområde i traumekirurgi. 

Landsstyret delegerer til sentralstyret å fastsette endelige bestemmelser for 

utdanningen etter at arbeidsgruppen har vurdert de innkommende kommentarer til 

det foreslåtte regelverket.  

Sentralstyret gis fullmakt til å etablere kompetanseområdet. 

Vedtatt med 120 mot 20 stemmer.  

 
Sak 17  Resolusjon om sykehusbygg - fullt og helt, ikke stykkevis og delt 

Forslag 1  Fra Tilde Broch Østborg, og støttet av delegat 77, Oda Solheim Hammerstad, Ylf 
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Sykehusene er en av hjørnesteinene i velferdsstaten. Per i dag står sykehusene og 
spesialisthelsetjenesten overfor store utfordringer når det gjelder blant annet 
økonomi, vedlikeholdsbehov og arbeidsbelastning for de ansatte. Det forventes en 
økning både i befolkningstall og i gjennomsnittsalder, som vil komme til å medføre 
ytterligere press på spesialisthelsetjenesten i årene fremover. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) har anslått at vi vil få et økt behov for helse- og omsorgstjenester frem mot 
2035 tilsvarende en økning på 35 prosent i antall årsverk. I en slik situasjon er det 
avgjørende å ha nok sykehuskapasitet i hele landet.  Siden 1980 har antallet 
somatiske sykehussenger blitt halvert. Mye av nedgangen skyldes en faglig og politisk 
ønsket overgang til kortere sykehusopphold og økt bruk av poliklinikk, tatt i 
betraktning overbelegg og korridorpasienter, ser det ut til at utviklingen har gått for 
langt.  Videre ser vi at nye sykehusbygg ofte bygges med redusert sengekapasitet 
sammenlignet med sykehusene de bygges for å erstatte. Innen psykisk helsevern har 
nedgangen vært desto mer markant, med en halvering i sengetallet fra rundt 8 000 i 
1990 til mindre enn 4 000 i 2015. Også denne utviklingen fortsetter: For eksempel 
planlegger Sykehuset Innlandet for et vesentlig lavere sengebehov innen både 
sykehuspsykiatri, distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungomdspsykiatri frem 
mot 2040 («Konkretisering av virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet HF», Helse 
Sør-Øst RHF 2020).  Mange av sykehusene som er bygget etter at 
helseforetaksreformen trådte i kraft, har vist seg å være underdimensjonert allerede 
kort tid etter åpning. Dette har særlig vært et problem ved Akershus 
universitetssykehus (Ahus), som sto ferdig i 2008, Sykehuset Østfold Kalnes, som sto 
ferdig i 2015 og Kirkenes sykehus, som sto ferdig i 2018. Ofte henger dette sammen 
med urealistiske forventninger om effektivisering og oppgaveoverføring til 
kommunene. Tidligere administrerende direktør ved Sykehuset Østfold har for 
eksempel uttalt at sykehuset på Kalnes ble underdimensjonert fordi det var 
«designet for at samhandlingsreformen skulle fungere», men at dette vilkåret ikke 
ble innfridd (Klassekampen, 9. mai 2020).  I Stavanger står man nå i en situasjon hvor 
en har bygget et halvt sykehus, og finansieringen til byggetrinn 2 ikke foreligger. Delt 
drift vil splitte fagmiljøer, være fordyrende, og fremskrivningen av de økonomiske 
rammene i helseforetaket gir ikke rom for å bygge ferdig sykehuset gjennom 
innsparing og overskudd av driftsmidler.  Sykehus og annen kritisk bygningsmasse, 
må i fremtiden dimensjoneres realistisk og fullfinansieres over statsbudsjettet.  1) 
Legeforeningen ber stortinget utrede og fremme forslag til ny finansieringsmodell for 
sykehus, der store sykehusinvesteringer prioriteres av Stortinget i nasjonal helse- og 
sykehusplan og fullfinansieres over statsbudsjettet, og der sykehus omfattes av 
samme budsjett- og regnskapssystem som kommuner og fylkeskommuner.  2) 
Legeforeningen ber stortinget sikre at Sykehusbygg HF utarbeider en ny modell for 
fremskrivning av aktivitet og kapasitetsbehov. Modellen må sikre at helseforetakene 
planlegger nye sykehusbygg ut fra behov og forventet demografisk og epidemiologisk 
utvikling, og ikke ut fra forventninger om effektivisering, ytterligere kutt i 
døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene.  3) Legeforeningen ber 
stortinget sørge for at alle nye sykehusbygg planlegges med en maksimal 
beleggsprosent på 85 prosent, i tråd med anbefalingen fra OECD.  4) Legeforeningen 
ber stortinget sikre involvering av de ansattes representanter i planleggingen av nye 
sykehus og at det legges avgjørende vekt på de ansattes innspill og synspunkter.   
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Forslag 2 Redaksjonskomiteens forslag – presentert Lars Magnus Aker 

Resolusjon om sykehusbygg - fullt og helt, ikke stykkevis og delt 
 
Sykehusene er en av hjørnesteinene i velferdsstaten. Legeforeningen har over tid 
uttrykt bekymring for hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes. 
Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester 
øker. Tross dette bygges nye sykehus med lav kapasitet og liten mulighet for 
fleksibilitet. Mange nye sykehusprosjekter fragmenteres i byggetrinn der ikke alle 
gjennomføres, med halvferdige sykehus som resultat. Dette har alvorlige 
konsekvenser for pasientbehandlingen, pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet ved 
sykehusene. 
 
Sykehusbygg må i fremtiden dimensjoneres realistisk og fullfinansieres over 
statsbudsjettet. 
 
1. Legeforeningen ber regjeringen utrede og fremme forslag til ny 
finansieringsmodell for sykehusbygg. Store sykehusinvesteringer må prioriteres av 
Stortinget i nasjonal helse- og samhandlingsplan og fullfinansieres over 
statsbudsjettet. 
 
2. Legeforeningen ber regjeringen sikre at Sykehusbygg HF utarbeider en ny modell 
for framskriving av aktivitet og kapasitet. Modellen må sikre at helseforetakene 
planlegger nye sykehusbygg ut fra behov, forventet demografisk og epidemiologisk 
utvikling, og ikke overvurderer forventninger om effektivisering, ytterligere kutt i 
døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene. 
 
3. Legeforeningen ber regjeringen sikre at alle sykehus får en maksimal 
beleggsprosent på 85 prosent, i tråd med anbefalingen fra OECD. 
 
4. Legeforeningen ber regjeringen sikre reell involvering av de ansatte i 
planleggingen av nye sykehus. Det må legges avgjørende vekt på de ansattes 
innspill og synspunkter. 

Forslag 3 61 Christian Grimsgaard, Overlegeforeningen 

Resolusjon om sykehusbygg - fullt og helt, ikke stykkevis og delt 
 
Sykehusene er en hjørnestein i velferdsstaten. Befolkningen blir eldre, nye 
behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. Tross dette bygges nye 
sykehus regelmessig uten tilstrekkelig kapasitet. De valgte forutsetningene som 
anvendes i den nasjonale framskrivningsmodellen gir behovsanslag som ikke er i 
tråd med virkeligheten. Legeforeningen har over tid arbeidet for at nye sykehus 
skal dimensjoneres i tråd med de reelle behovene. 
 
Regnskapsloven gjelder ved investeringer i helseforetakene. Nyinvesteringer 
medfører at sykehusene belastes med økte rente- og avskrivningskostnader som 
må tas fra driftsbudsjettet. Modellen medfører at nye sykehus regelmessig bygges 
for små, lite framtidsrettede, lite fleksible og lite effektive. Andre prosjekter 
fragmenteres i byggetrinn der ikke alle gjennomføres, med halvferdige sykehus som 
resultat. Dette har alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen, 
pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet ved sykehusene. 
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Legeforeningen mener at sykehusbygg i fremtiden må dimensjoneres realistisk og 
framtidsrettet, og at de bør fullfinansieres over statsbudsjettet. 
 
1. Legeforeningen ber regjeringen utrede og fremme forslag til en ny 
finansieringsmodell for sykehusbygg som sikrer at nye bygg planlegges med 
tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet, og at OECDs anbefaling om maksimal 
beleggsprosent på 85 prosent kan etterleves. 
 
2. Legeforeningen ber regjeringen om å gjennomgå dagens bruk av 
framskrivningsmodellen. Siktemålet bør være å korrigere dagens praksis hvor 
urealistiske forutsetninger om kutt i liggetid, effektivisering, og oppgaveoverføring 
til kommunen anvendes. Valg av forutsetninger i modellen må sikre at 
helseforetakene planlegger nye sykehusbygg ut fra reelle behov. 
 
3. Legeforeningen ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer reell involvering av de 
ansatte i planleggingen av nye sykehus. Det må legges avgjørende vekt på ansattes 
innspill og synspunkter. 

 

Forslag 4  52 Mette Kalager, Leger i vitenskapelige stillinger 

Inkludere forskning og undervisning 
Ny tekst fremkommer i store bokstaver: 
 
Mange nye sykehusprosjekter fragmenteres i byggetrinn der ikke alle 
gjennomføres, med halvferdige sykehus som resultat. Dette har alvorlige 
konsekvenser for pasientbehandlingen, pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet, 
FORSKNING OG UNDERVINSING ved sykehusene. 
 

2. Legeforeningen ber regjeringen sikre at Sykehusbygg HF utarbeider en ny modell 
for framskriving av aktivitet og kapasitet. Modellen må sikre at helseforetakene 
planlegger nye sykehusbygg ut fra behov, forventet demografisk og epidemiologisk 
utvikling, og ikke overvurderer forventninger om effektivisering, ytterligere kutt i 
døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene, SAMT ØKT BEHOIV FOR 
UTDANNING AV HELSEPERSONELL OG FORSKNING. 

Forslag 5 Revidert forslag fra redaksjonskomiteen 

  Redaksjonskomiteens forslag nr. 2  – presentert av Lars Magnus Aker 

Resolusjon om sykehusbygg - fullt og helt, ikke stykkevis og delt 
 
Sykehusene er en hjørnestein i velferdsstaten. Legeforeningen har over tid uttrykt 
bekymring for hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes. Befolkningen blir 
eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. Tross dette 
bygges sykehus med lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet. Flere 
sykehusprosjekter fragmenteres i byggetrinn der ikke alle gjennomføres, med 
halvferdige sykehus som resultat. Dagens finansieringsmodell innebærer at 
sykehusene må spare over driftsbudsjettet for å kunne investere i bygg, og håndtere 
avskrivninger og rentekostnader. Dette har alvorlige konsekvenser for 
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pasientbehandlingen, pasientsikkerheten, forskning, utdanning og arbeidsmiljøet ved 
sykehusene. 
 

Myndighetene må sørge for at det bygges tilstrekkelig store og fleksible sykehus som 
ivaretar ulike pasientgruppers særskilte behov. Sykehusbyggene må ha kapasitet til 
pasientbehandling av høy kvalitet, utdanning og forskning , samt legge til rette for et 
godt arbeidsmiljø. 

 

Legeforeningen mener:   

1. Det må innføres en ny finansieringsmodell for sykehusbygg.  

2. Investeringsbehovet i landets sykehus må inngå i Nasjonal helse- og 

samhandlingsplan og behandles av Stortinget. 

3. Sykehusbygg må planlegges og finansieres ut fra forventet demografisk, 

epidemiologisk og medisinsk utvikling. Framskrivningene må ikke bygge på 

urealistiske forventninger om effektivisering, digitalisering, ytterligere kutt i 

døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene. 

4. Det må sikres en forsvarlig beleggsprosent på landets sykehusavdelinger. Norske 

sykehus har nådd øvre grense for forsvarlig beleggsprosent. 

5. Ansatte må sikres reell medvirkning og tidlig involvering i planleggingen av 

sykehus.  

 

Forslag 6    Revidert forslag 3 fra redaksjonskomiteen presentert av Lars Magnus Aker 

Sykehusbygg - fullt og helt, ikke stykkevis og delt 
Sykehusene er en hjørnestein i velferdsstaten. 
 
Legeforeningen har over tid uttrykt bekymring for hvordan sykehusene planlegges, 
bygges og driftes. Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og 
behovet for tjenester øker. Tross dette bygges sykehus med lav kapasitet og liten 
mulighet for fleksibilitet. Flere sykehusprosjekter fragmenteres i byggetrinn der 
ikke alle gjennomføres, med halvferdige sykehus som resultat. Dagens 
finansieringsmodell innebærer at sykehusene må spare over driftsbudsjettet for å 
kunne investere i bygg, og håndtere avskrivninger og rentekostnader. Dette har 
alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen, pasientsikkerheten, forskning, 
utdanning og arbeidsmiljøet ved sykehusene. 
 
Myndighetene må sørge for at det bygges tilstrekkelig store og fleksible sykehus 
som ivaretar ulike pasientgruppers særskilte behov. Miljøhensyn må ivaretas. 
Sykehusbyggene må ha kapasitet til pasientbehandling av høy kvalitet, utdanning 
og forskning , samt legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 
 
Legeforeningen mener: 
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1. Det må innføres en ny finansieringsmodell for sykehusbygg. 
 
2. Investeringsbehovet i landets sykehus må inngå i Nasjonal helse- og 
samhandlingsplan og behandles av Stortinget. 
 
3. Sykehusbygg må planlegges og finansieres ut fra forventet demografisk, 
epidemiologisk og medisinsk utvikling. Framskrivningene må ikke bygge på 
urealistiske forventninger om effektivisering, digitalisering, ytterligere kutt i  
døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene. 
 
4. Det må sikres en forsvarlig beleggsprosent på landets sykehusavdelinger. Norske 
sykehus har nådd øvre grense for forsvarlig beleggsprosent. 
 
5. Ansatte må sikres reell medvirkning og tidlig involvering i planleggingen av 
sykehus. 

Vedtatt ved akklamasjon. 

 

Sak 18 – Forslag til resolusjon - Kommunelegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste. 

Forslag 1 Fremmet av Olav Gunnar Ballo, støttet av 26 Paul Olav Røssbø, Finnmark  
  legeforening 

Kommunelegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste. 

De siste årene har tydeliggjort behovet for å ha velfungerende kommuneleger i alle 

landets kommuner. Under pandemien ble det tydelig at evnen til å fatte solide 

smittevernfaglige beslutninger var en forutsetning for suksess. I tillegg har 

kommunelegene oppgaver innen øvrig beredskap, miljørettet helsevern, psykisk 

helsevern, ledelse av fastlegeordningen, videre- og etterutdanning av leger, samt 

medisinsk-faglig rådgivning overfor øvrige kommunale tjenester, kommuneledelsen 

og befolkningen. Kommunelegen har spesielt gode forutsetninger for løpende dialog 

både med legene og lederne i kommunen.  

 Landsstyret mener kommunelegens rolle må tydeliggjøres og på denne 

måten sikres reell innflytelse.  

 Landsstyret mener at tittelen «kommunelege» bør endres til 

«kommuneoverlege». 

 Kommunene må ta ansvar for å planlegge og organisere for en forsvarlig 

kommuneoverlegefunksjon. Det må være tilstrekkelige stillingsstørrelser, 

kapasitet, kompetanse, stedfortredere og administrativ nærhet til 

beslutningstakere. 
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Forslag 2 Redaksjonskomiteens forslag, presentert av Lars Magnus Aker 

Kommunelegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste. 
 
Kommunelegene har oppgaver innen smittevern, beredskap, miljørettet helsevern, 
psykiskhelsevern, ledelse av fastlegeordningen, videre- og etterutdanning av leger, 
samt medisinsk-faglig rådgivning overfor øvrige kommunale tjenester, 
kommuneledelsen og befolkningen. De siste årene har tydeliggjort behovet for å ha 
velfungerende kommuneleger i alle landets kommuner. Kommunelegen har gode 
forutsetninger for løpende dialog både med legene og lederne i kommunen. 
 
*Kommunelegens rolle må tydeliggjøres og sikres reell innflytelse. 
 
*Kommunene må ta ansvar for å planlegge og organisere for en 
forsvarligkommunelegefunksjon. Det må være tilstrekkelige stillingsstørrelser, 
kapasitet, kompetanse, stedfortredere og administrativ nærhet til 
beslutningstakere. 

Kommunelege erstattes med kommuneoverlegen gjennomgående.  

Kommuneoverlegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste. 
 
Kommuneoverlegene har oppgaver innen smittevern, beredskap, miljørettet 
helsevern, psykiskhelsevern, ledelse av fastlegeordningen, videre- og 
etterutdanning av leger, samt medisinsk-faglig rådgivning overfor øvrige 
kommunale tjenester, kommuneledelsen og befolkningen. De siste årene har 
tydeliggjort behovet for å ha velfungerende kommuneoverleger i alle landets 
kommuner. Kommuneoverlegen har gode forutsetninger for løpende dialog både 
med legene og lederne i kommunen. 
 
*Kommuneoverlegens rolle må tydeliggjøres og sikres reell innflytelse. 
 
*Kommunene må ta ansvar for å planlegge og organisere for en forsvarlig 
kommuneoverlegefunksjon. Det må være tilstrekkelige stillingsstørrelser, kapasitet, 
kompetanse, stedfortredere og administrativ nærhet til beslutningstakere. 

 

Vedtatt ved akklamasjon.  

 

Sak 19    Valg av tellekomité  
SAK2022003876 
 
Sak fremmet under møtet.  
 

I henhold til pkt 8 i forretningsorden velger landsstyret tellekomité etter innstilling fra sentralstyret  

for nødvendig opptelling av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.  

Tellekomiteen trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg 

gjennomføre.  
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Sentralstyret fremmet følgende forslag til tellekomite: 

Stein Runar Østigaard, leder 
Marte Baumann 
Tarald Henriksen 
Jens Egil Evensen 
Carl Halgard 
Odd-Magne Kristoffersen 

 

Vedtatt ved akklamasjon.  

 

Poster utenom programmet 

Åpningsmøte. Konferansier Jan Robert Johannessen, lokal arrangementskomite Rogaland 
legeforening. Underholdning ved Tønes (Frank Tønnessen). Presidentens tale. Hilsen fra tidligere 
president i WMA, David Barbe. Prisutdelinger: Legeforeningens pris for forebyggende medisin: 
Kristian Bandlien Kraft, Marie Spångberg-prisen: Siri Lillegraven, Legeforeningens kvalitetspris for 
primærhelsetjeneste: Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin v/ Nils Kristian 
Klev og Marte Kvittum Tangen, Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten: Alexander 
Wahl, Legeforeningens lederpris: Tron Simen Doksrød. 

Utflukt til Flor og Fjære.   

Kulturelle innslag ved Magnus von Brandis og Søstre (Kari Grethe Hjorthaug Gallaher og Marit 
Hjorthaug).  

Utdeling av Lunch-hefte v/ Børge Lund. 

Festmiddag: Toastmaster Gunnar Ramstad. Underholdning v/ Bjarte Tjøstheim. Diverse taler. 

MedHum-innsamling kr 560 000. 

Nordland legeforening inviterer til landsstyremøte 6.-8. juni 2023 i Bodø v/ delegat 24 Hanne Winge 
Kvarenes. 

Møtet hevet kl. 14.55. 
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