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I Politikk og strategimøte 
 
 



 
 
 
 

 
 

 Politikk- og strateginotater:  
Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 2: Månedens mediebilde 
Notat 3: Gjør kloke valg 2022-2024 
Notat 4: Budsjettprosess 2023  
Notat 5: Helseplattformen  
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
- Helsetjenester til flyktninger fra Ukraina 
- Etterslep av pasienter som følge av koronapandemien 
- Leger som ledsagere i ambulanse 
- Fastlegeordningen – pilot primærhelseteam 
- Forhandlinger 
- Office 365 til tillitsvalgte 
- Møte i Sykehusutvalget 17.3 – Ståle Clementsen 

 
 

 
 Orienteringssaker:  

 
Høringer fagstyret  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 

 
Referat fra IT-utvalget 24.1.2022 
 

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 14/22 
1.01 - 
SAK2022001302 

Landsstyremøtet 2022 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. 
 
Helsepolitisk debatt og Aktuelle saker er faste poster på alle landsstyremøter. I 
den helsepolitiske debatten diskuteres tidsaktuelle tema og politikerne utfordres. 
I aktuelle saker diskuteres strategiske veivalg og det fattes viktige beslutninger. 
Sentralstyret besluttet i februarmøtet at det skulle være to aktuelle saker på 
dette landsstyremøtet knyttet til Utdanning og Oppgaveglidning, og at 
sekretariatet skulle arbeide videre med innretningen, formål og spissing av både 
den helsepolitiske debatten og de to vedtatte aktuelle sakene.  
 
Vedtak 
 
Tentative formuleringer av debattene er:  
Helsepolitisk debatt: Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – hvorfor 
forvitrer den da? 
Aktuell sak 1: Kompetanse gjennom hele legelivet – muligheter og utfordringer,   
Aktuell sak 2: Oppgavedeling må være faglig begrunnet – ikke drevet av 
økonomiske hensyn  
 
Sekretariatet arbeider videre med planleggingen av debattene og invitasjon av 
innledere, i tråd med saksfremlegget og tilbakemeldingene i møtet.  

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/sykehusutvalget/id2900050/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/


 
 
 
 

 
 

 
Sak 15/22 
1.02 - 
SAK2021006881 

Sentralstyrets satsingsområde 2022-2023 - " Sykehus med rom for god 
pasientbehandling og godt arbeidsmiljø " – mandat og prioriteringer  
 
Sentralstyret vedtok 03.12.2021 " Sykehus med rom for god pasientbehandling 
og godt arbeidsmiljø" som et av tre satsingsområder for perioden 2022-2023. 
Sekretariatet foreslo å organisere arbeidet med satsingsområde som et prosjekt, 
og la frem et forslag til mandat for prosjektet og overordnede prioriteringer for 
arbeidet. 

Vedtak 

Sentralstyret vedtok det fremlagte mandatet for sentralstyrets satsingsområde 
"Sykehus med rom for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø" og forslaget 
til prioriteringer.  

 
Sak 16/22 
1.03 - 
SAK2022002153 

Arendalsuka 2022 – Valg av tema for debatt 
 
For Legeforeningen har Arendalsuka blitt en viktig politisk arena hvor 
Legeforeningen fremmer politiske saker, bygger nettverk og allianser og har 
dialog med politikere og sentrale myndighetspersoner.   

Hvert år arrangerer Legeforeningen politiske debatter i Arendal, hvor det løftes 
saker og temaer som er av særskilt betydning for Legeforeningens medlemmer, 
helsetjenesten og pasientene. Sekretariatet har innhentet innspill fra 
foreningsledd og sekretariatet til aktuelle debattemaer for Arendalsuka 2022.   
Vedtak 

Sentralstyret vedtok at «Pasientkrisen» og «De sykeste syke» skal være temaer 
for Legeforeningens arrangementer under Arendalsuka 2022. Sekretariatet går 
videre med planlegging av Arendalsuka i tråd med diskusjonene i møtet. 

 
Sak 17/22 
1.04 - 
SAK2022001890 

Reforhandling av IA-avtalen 2022 første avklaringer 
 
Regjeringen har besluttet at IA-avtalen skal reforhandles. Det er Akademikerne 
som er part i disse forhandlingene, og de ønsker samarbeid med berørte 
medlemsforeninger. Etter planen skal avtalen være reforhandlet innen 1. 
november 2022. Sekretariatet har vært i møte med Akademikerne, og la frem 
forventede viktige veivalg og tidsplan for arbeidet. 
 
Vedtak 
Reforhandlingen av IA-avtalen er viktig for Legeforeningen, legene og pasientene. 
Sekretariatet deltar i administrativ arbeidsgruppe i Akademikerne vår 2022 i tråd 
med signalene i saksfremlegget og diskusjonen i sentralstyret. I tråd med 
Akademikernes tidsplan deltar president og visepresident i arbeidet fra 
sommeren av. 
 

Sak 18/22 
1.05 - 
SAK202200217 

Høring: Innspill til ny distriktsmelding 
 
Legeforeningen mottok fra Akademikerne høring for innspill til Kommunal- og 
distriktsdepartementets nye distriktsmelding. Den nye stortingsmeldingen vil 
avklare hvordan regjeringen kan gjøre ambisjonene for distriktspolitikken om til 



 
 
 
 

 
 

praktisk politikk. Arbeidet vil pågå i 2022, og legges frem tidlig i 2023. 
Sekretariatet utarbeidet et utkast til høringsuttalelse basert på tidligere 
uttalelser, vedtatt politikk og innspill fra foreningsleddene. 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Presidenten 
gis fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse før oversendelse 
Akademikerne. Legeforeningens høringsuttalelse sendes også direkte til 
Kommunal- og distriktsdepartementet. 

 
Sak 19/22 
1.06 - SAK2022 

Sentralstyrets arbeidsseminar 2022 – tema og sted  
 
Sentralstyrets arbeidsseminar 2022 er planlagt til 20. – 22.september med 
sentralstyremøte 19.september. Sekretariatet la frem alternative forslag til tema 
og sted for seminaret.  
 
Vedtak 
Sentralstyrets arbeidsseminar høsten 2022 legges til Tyskland. Sekretariatet går 
videre med forberedelsene i tråd med saksfremlegget og diskusjonene i møtet. 
 
 

Sak 20/22 
2.03 - 
SAK202200218 

Høring - implementering av forordning (EU) 2017/746 (IVDR) og regler om 
overtredelsesgebyr for medisinsk utstyr 
 
Statens legemiddelverk hadde på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet 
sendt på høring utkast til endring i forskrift om medisinsk utstyr (forskrift 9. mai 
2021 nummer 1476), forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (forskrift 29. 
november 2013 nummer 1373) og forskrift om sanksjoner ved brudd på lov om 
medisinsk utstyr mv. (forskrift 9. mai 2021 nummer 1477). I tillegg var det 
foreslått opphevelse av midlertidig forskrift 15. desember 2005 nummer 1690 
om medisinsk utstyr. Høringen bestod av to høringsnotater som omhandlet (1) 
nødvendige forskriftendringer for gjennomføring av forordning (EU) 2017/746 
om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR), og (2) ileggelse av 
overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket for medisinsk utstyr. Sekretariatet 
hadde utarbeidet utkast til høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt 
politikk på området.  
 
Vedtak  
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Statens legemiddelverk. 
 

Sak 21/22 
2.04 - 
SAK2019013373 
 

Medbestemmelsesbarometeret 2021 
Sentralstyret ble gitt en orientering om resultatene funnet i 
Medbestemmelsesbarometeret 2021. Det ble deretter diskutert videre 
deltakelse i Medbestemmelsesbarometeret, som et felles prosjekt mellom 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og fagforeninger.  
 
Vedtak  
Sentralstyret tok orienteringen til etterretning.  
 



 
 
 
 

 
 

Sentralstyret ba Legeforeningens medlemmer i Partnerskapet vurdere og 
eventuelt foreslå for øvrige medlemmer av Partnerskapet muligheten for 
undersøkelser kun hvert annet år.   
Saken legges fram på nytt i et kommende sentralstyremøte. Også de økonomiske 
forpliktelsene ved deltakelse samt Legeforeningens representasjon i 
Partnerskapet ønskes belyst i saken. 
 

Sak 22/22 
2.05 - 
SAK2021006928 

Sentralstyrets satsingsområde 2022-2023 - "Beholde fastlegeordningen for å  
sikre gode og likeverdige helsetjenester til hele befolkningen" – mandat og  
framdriftsplan  
 
Sentralstyret vedtok 03.12.2021 "Beholde fastlegeordningen for å sikre gode og 
likeverdige helsetjenester til hele befolkningen" som et av tre satsingsområder 
for perioden 2022-2023. Sekretariatet foreslo å organisere arbeidet med 
satsingsområde som et prosjekt, og la frem et forslag til mandat for prosjektet.  
 
Vedtak  
Sentralstyret vedtok det fremlagte mandatet for sentralstyrets satsingsområde 
"Alle trenger fastlegen". 
 

Sak 23/22 
2.06 - 
SAK2019015796 

Revidert samhandlingsavtale med LMI 
 
Sentralstyret hadde flere ganger i 2020 behandlet spørsmålet om revisjon av 
gjeldende avtale med Legemiddelindustrien (LMI). Sekretariatet hadde 
gjennomført forhandlinger med LMI og la frem et utkast til revidert avtale. På 
bakgrunn av signalene fra en bred høringsprosess internt i organisasjonen, 
vurderinger av forholdet til samhandlingsprinsippene vedtatt av landsstyret, 
forhandlinger med LMI og vurderinger av hensiktsmessigheten av en revisjon, 
fattet sentralstyret følgende vedtak:  
 
Vedtak  
Den norske legeforening gir sin tilslutning til det foreliggende utkast til revidert 
avtale for samhandling med legemiddelindustrien. Foreningens president 
delegeres myndighet til å undertegne foreliggende utkast til avtale på 
foreningens vegne. 
 
Sekretariatet bes om å igangsette et arbeid med revisjon av avtalen med 
Leverandørforeningen for helsesektoren. 
 

Sak 24/22 
2.07 - 
SAK2022001010 

Reforhandling av rammeavtalen for praksiskonsulentordningen –  
forhandlingsfullmakt.  
 
Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om 
Praksiskonsulentordningen skal reforhandles. 
 
Vedtak  
Sentralstyret vedtok etter tilrådning fra sekretariatet å reforhandle avtalen. 
Sentralstyret ga presidenten forhandlingsfullmakt. 
 

Sak 25/22 Økt tildelingssum kvalitetsprisene 



 
 
 
 

 
 

3.01- 
SAK2022001525 

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hadde i sitt møte 11.2.2022 
diskutert behovet for, og foreslått å øke tildelingssummen på de to 
kvalitetsprisene fra kr 50 000 kroner hver til kr 100 000 kroner hver.  

Vedtak 

Sentralstyret støtter forslaget til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
Tildelingssum for kvalitetspris i primærhelsetjenesten og kvalitetspris for 
spesialisthelsetjenesten økes til kr 100 000 hver med virkning fra og med 
17.03.2022, og dermed gjeldende for tildelingene ved landsstyremøtet i 2022. 

 
Sak 26/22 
3.02- 
SAK2020005273 

Helseinnovasjon: presentasjon av rapport  
 
Legeforeningen har på initiativ fra fagsstyret det siste året gjennomført et 
prosjekt innen helseinnovasjon, som har resultert i en rapport. Rapporten er 
skrevet av en oppnevnt arbeidsgruppe. Formålet har vært å kartlegge og foreslå 
hva som bør være Legeforeningens politikk og mulige tiltak og aktiviteter innen 
helseinnovasjonsfeltet. 

 

Vedtak 
Rapport om helseinnovasjon ble lagt frem, og videre arbeid med helseinnovasjon 
i Legeforeningen ble drøftet. Sentralstyret vedtok at inntil  kr 50 000 fra styrets 
disposisjonskonto avsettes til beskrevet formål. Rapporten fremlegges  for 
endelig godkjenning i sentralstyremøte 7. april. 

 
Sak 27/22 
3.31- 
SAK2021006977 

Sentralstyrets satsningsområde 2022-2023 – "Læring og kompetanse 
gjennom hele legelivet" – mandat med målområder 
 
Sentralstyret vedtok 03.12.21 "Læring og kompetanse gjennom hele legelivet" 
som et av tre satsingsområder for perioden 2022 – 2023. Temaene for 
satsningsområdet skulle være spesialistutdanning, etterutdanning og forskning. 
Sekretariatet foreslo å organisere arbeidet med satsningsområdet som et 
prosjekt. Den nedsatte prosjektgruppen, bestående av utvalgte sentrale 
tillitsvalgte og personer fra sekretariatet, hadde utarbeidet mandat med 
målområder innenfor temaene.  
 
Vedtak  
Utkast til mandat for sentralstyrets satsningsområde "Læring og kompetanse 
Gjennom hele legelivet", med anbefalte målområder innenfor temaene 
spesialistutdanning, etterutdanning og forskning ble presentert. 
Tilbakemeldinger som ble gitt tas med i det videre arbeidet. 
 

   
Sak 28/22 
5.01- 
SAK2022001778 

Sentralstyrets møteplan for 2023-2024 
 
Sekretariatet la fram forslag til møteplan for 2023-24. 

 

Vedtak 



 
 
 
 

 
 

Sentralstyrets møteplan for 2023 og 2024 fastsettes slik:  
 
2023 
 

18. januar 
 

Sentralstyremøte 

18.-19. januar Lederseminar (tentativt) 
 

16.  februar Sentralstyremøte 
 

15.-16.  mars Sentralstyremøte/arbeidsmøte, eksternt 
 

25  april 
 

Sentralstyremøte  

4. mai Sentralstyremøte  
 

16. mai Sentralstyremøte  
 

5.  juni 
 

Sentralstyremøte, Bodø 

6.-8 juni 
 

Landsstyremøte, Bodø 

21.  juni 
 

Sentralstyremøte 

25. august 
 

Sentralstyremøte med avslutning   

5.-6 september Oppstart nytt sentralstyremøte – tirsdag 
ettermiddag/onsdag 
 

18. september 
 

Sentralstyremøte 

19.-21. september 
 

Arbeidsmøte 

19. oktober Sentralstyremøte 
 

15. november 
 

Sentralstyremøte 

8. desember 
 

Sentralstyremøte med styremiddag 

 
2024 
 

17. januar 
 

Sentralstyremøte 

17.-18. januar Lederseminar (tentativt) 
 

15. februar Sentralstyremøte  
 

13.-14.  mars Sentralstyremøte/arbeidsseminar 
 

18.  april 
 

Sentralstyremøte 

7. mai Sentralstyremøte 
 

3.  juni Sentralstyremøte 



 
 
 
 

 
 

 
4.-6 juni 

 
Landsstyremøte - Oslo 

19. juni 
 

Sentralstyremøte 

29. august 
 

Sentralstyremøte 

23. september 
 

Sentralstyremøte 

24.-26. september 
 

Arbeidsmøte 

17.  oktober Sentralstyremøte 
 

13. november 
 

Sentralstyremøte 

7. desember 
 

Sentralstyremøte med styremiddag 

 
 
 

  
 
 

Anne-Karin Rime 

 

       Nils Kristian Klev       Kristin Hildegard Hovland  

                   

Ståle Clementsen          Ingeborg Henriksen   Ole Johan Bakke   

 

Geir Arne Sunde   Kristin Kornelia Utne         Marit Karlsen   
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