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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: Landsstyremøte 2022 Stavanger  
Notat 4: Eierskap og styringssystemer i sykehus – status og veivalg  
Notat 5: Forespørsel om Legeforeningen kan legge til rette for frivillig 
tilleggskontingent 
Notat 6: Helselederskolen - Innspill til innretning av evalueringen 
Notat 7: Blåreseptsaken 
 



 
 
 
 

 
 

 Orienteringssaker:  
 
Konferansen eHelse 2022 24. og 25. mars 
Høringer fagstyret  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 
 

 
II Beslutningsmøte 

 

Sak 6/22 
1.01- 
SAK2022001302 
 

Landsstyremøtet 2022. Helsepolitisk debatt og aktuelle saker 
Sekretariatet la fram forslag til innretning på den helsepolitiske debatten på 
landsstyremøtet i 2022, samt tema for Sak XX Aktuelle saker etter høringsrunde 
til hele foreningen.  

Vedtak 

Sekretariatet går videre med planleggingen av den helsepolitiske debatten, og 
inviterer de siste debattdeltakerne. Det blir to aktuelle saker på dette 
landsstyremøte: Oppgaveglidning og videre- og etterutdanning.  Sekretariatet 
legger i neste sentralstyremøte frem vinkling og forslag til innledere på begge 
saker i tråd med diskusjonen i møtet. 
 

Sak 7/22 
1.02- 
SAK2022001339 
 

Legeforeningens digitale lederseminar – evaluering 
Ledersamlingen ble gjennomført digitalt over en halv dag 19. januar. 
Sekretariatet la frem utkast til en første evaluering av seminaret. 

Vedtak 

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyre med forslag til videre innretning og 
videreutvikling av lederseminaret. 
 

Sak 8/22 
2.01 - 
SAK202100202          

Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler  
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 
forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) og 
forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige 
legemidler mv. (blåreseptforskriften). Regelverksendringen muliggjør  
konkurranseutsetting av legemidler under folketrygden, slik det gjennom flere 
år har vært praktisert i spesialisthelsetjenesten. Sekretariatet hadde utarbeidet 
utkast til høringssvar basert på interne høringssvar og vedtatt politikk på 
området. 
 
Vedtak 
Utkast til høringssvar godkjennes i tråd med diskusjonen i møtet. Endelig 
høringsuttalelse godkjennes av presidenten før oversendelse Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 

Sak 9/22 
2.02 - 
SAK202100203 

Høring – forslag om endring i akuttmedisinforskriften § 11  
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endring i 
akuttmedisinforskriftens § 11. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til 

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/


 
 
 
 

 
 

høringsuttalelse med utgangspunkt i uttalelser fra forutgående intern 
høringsrunde.  
 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Endelig 
høringsuttalelse godkjennes av president og visepresident før oversendelse 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 

Sak 10/22 
2.03 - 
SAK202200219 

Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent for medlemmer  
over 75 år 
Landsstyret 2021 vedtok: Sentralstyret skal til landsstyremøtet i 2022 legge 
fram sak om eventuell fastsettelse av medlemskontingent for 
alderspensjonister over 75 år. Det var utarbeidet et forslag til endring av 
Legeforeningens lover der det åpnes for at medlemmer mellom 75 og 80 år skal 
betale 10 % medlemskontingent. Samtidig ble det foreslått en ordning som 
gjorde at medlemmer som allerede er over 75 år ikke skal begynne å betale 
kontingent igjen.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsbrev godkjennes og sendes på bred høring i organisasjonen. 
 

Sak 11/22 
3.01- 
SAK2019014795 
 

Invitasjon til sentralstyret – reise til konferansen HiMSS 2022 
Sentralstyret ble invitert til å sende inntil tre medlemmer sammen med en 
gruppe leger som har fått reisestipend av kvalitetsfondet til e-helsekonferansen 
HIMSS 2022 i Orlando mars 2022. 
 
Vedtak 
Sentralstyret deltar ikke på HiMSS 2022.  
 

Sak 12/22 
3.02- 
SAK202100200 
 

Høring om internasjonale standarder for legemiddelinformasjon 
Direktoratet for e-helse hadde sendt på høring et utkast til veileder for 
internasjonale standarder for legemiddelinformasjon. Valg av standarder i 
veilederen fremstod som ubegrunnede, uten en vurdering av kostnader, og 
gjennomføringsplan.  Det var vanskelig å feste tillit til innholdet i veilederen 
som følge av dette. 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Direktoratet for e-helse. 

 
Sak 13/22 
3.03- 
SAK202200209 
 

Høring – Innspill til Kvinnehelseutvalget  
Legeforeningen mottok via Akademikerne en høring for innspill til 
Kvinnehelseutvalget. Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt i mars 2021, og 
mandatet er å lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et 
kjønnsperspektiv.  

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet 
og oversendes Kvinnehelseutvalget og Akademikerne. 
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