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Til stedet fra  
sentralstyret: Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Ole Johan Bakke, Ståle Clementsen, 

Ingeborg Henriksen, Kristin Hildegard Hovland, Marit Karlsen (deler av 
møtet), Kristin Kornelia Utne.  

 
Forfall: Geir Arne Sunde 

 

Sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: 
Generalsekretær Siri Skumlien. Avdelingsdirektørene 
Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Erling Bakken, Kari-Jussie Lønning 
 
Knut Braaten, Gisle Bruknapp,  Merete Dahl, Kjell Walquist, Ida Øygard 
Haavardsholm, Frode Solberg, Jan Emil Kristoffersen, Nina Evjen, Hanne 
Gillebo Blom, Merete Dahl, Helga Bysting, Kari Eikvar, Gisle Bruknapp, Axel 
Rød, Linda Markham, Gjøril Bergva, Aadel Heilemann, Hanne Riise Hansen, 
Marlene Havn Sæter 

 

   Anne Torill Nordli, referent  

    

   

Marit Halonen Christiansen, leder av Menneskerettighetsutvalget, møtte 
sentralstyret digitalt. 

   Maja Mikkelsen, leder av Norsk medisinstudentforening, møtte sentralstyret. 

 
 



 
 
 
 

 

 

I Politikk og strategimøte 
 
 

 Politikk- og strateginotater:  
Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting 
Notat 2: Månedens mediebilde  
Notat 3: Forhandlingsbildet 
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
- Blåreseptordningen 
- Helsepersonellkommisjonen. Marit Karlsen og Kristin Kornelia Utne er 

medlemmer i kommisjonen.  
- Helseberedskapsloven 
- Fellesmøte mellom Oslo og Akershus legeforening – tema sykehus 
- Henvendelse fra NORSEM  
- Oppdragsdokumentet fra Regjeringen – gjennomgang av ordningen 

med avtalespesialister 
 

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

- Rapport fra arbeidsgruppen i helseinnovasjon  
- Orienteringssak Menneskerettighetsutvalgets underveisrapport  
- Orienteringssak CPME saker 2021 
- Orienteringssak WMA generalforsamling høsten 2021 London 
- Legeforeningens digitale ledersamling 19. januar 2022 

 
   

 
II Beslutningsmøte 

 
 

Sak 1/22 
2.01- SAK202100204 
 

Landsstyresak - Revisjon av Legeforeningens lover  
 
Sekretariatet hadde foretatt en gjennomgang av Legeforeningens lover for 
å sikre riktige interne henvisninger og rette opp språklige feil og 
unøyaktigheter. Det ble også foreslått enkelte nye bestemmelser; dels for 
å kodifisere praksis og dels for å regulere spørsmål som tidligere har vært 
uregulert.  
 
Vedtak:  
Høringsbrev sendes på bred høring i organisasjonen.   
 
 

Sak 2/22 
3.31- SAK2012004792 

Landsstyresak- Forslag om opprettelse av kompetanseområde i 
traumekirurgi 

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/


 
 
 
 

 

 

  
På bakgrunn av forslag fra Norsk kirurgisk forening om å opprette 
kompetanseområde i traumekirurgi, nedsatte fagstyret i møte 19. april 
2021 en arbeidsgruppe for å ferdigstille utredning av kompetanseområde i 
traumekirurgi. Arbeidsgruppens rapport forelå i november 2021. Fagstyret 
behandlet saken i sitt møte 17. november 2021. Fagstyret støttet den 
foreliggende rapporten med forslag om opprettelse av et 
kompetanseområde i traumekirurgi, og hadde oversendt den til 
sentralstyret med anbefaling om at saken sendes på bred høring i 
organisasjonen som forberedelse til behandling i landsstyremøtet 2022. 
 
Vedtak:  
Den foreliggende rapporten med forslag om opprettelse av 
kompetanseområde i traumekirurgi sendes på bred høring i 
organisasjonen som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2022. 
 

Sak 3/22 
4.01 - SAK2021002248 

Statusrapport Legeforeningens økonomi per november 2021   
  
Legeforeningens regnskap per november 2021 ble presentert. 
 
Vedtak:  
Regnskapet per november 2021 tas til etterretning. 
 

Sak 4/22 
4.02 -SAK2021006989 

Mandat - videreføring av bærekraftprosjektet  
 
Sekretariatet hadde i fase 1 av prosjektet gjennomført kartlegging og 
dokumentasjon av oppgaver, aktiviteter og finansieringskilder for 
hovedforeningen. Sekretariatet la frem forslag til mandat samt oppnevning 
av referansegruppe for fase 2 av prosjektet. 

 
Vedtak:  
Prosjektet videreføres i neste fase med en tilsvarende gjennomgang av 
aktiviteter og oppgaver i foreningsleddene samt hjemmel for disse 
(lovverk, formål, arbeidsprogram etc.) og finansiering av disse. 
Gjennomgangen på foreningsledds nivå utføres etter samme modell som i 
første fase, med en referansegruppe med representanter fra 
foreningsleddene og en arbeidsgruppe sammensatt av ressurser fra 
sekretariatet.  
 
Som grunnlag for det videre arbeidet, forutsettes det at prosjektet 
innledningsvis gjennomfører en kartlegging av foreningsleddenes arbeid, 
oppgaver og finansiering. Prosjektet avlegger statusrapport samt planer 
for videre arbeid for landsstyret i 2022. 
 
I tillegg bes sekretariatet å vurdere om det er forhold ved finansiering av 
dagens aktivitet som må håndteres før prosjektet avsluttes og landsstyret 
tar endelig stilling til fremtidig modell. Slike vurderinger må tas med i 
prosessen for budsjett 2023 og fremlegges for landsstyret i 2022.    
 
Sentralstyret nedsatte en referansegruppe med følgende personer:  



 
 
 
 

 

 

 
Kristin Kornelia Utne, Yngre legers forening og sentralstyret 
Ole Johan Bakke, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og sentralstyret 
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin og fagstyret  
Thea Falkenberg Mikkelsen, Norsk gynekologisk forening og fagstyret 
Kristin Hovland, Oslo legeforening og sentralstyret  
Ingunn Romundstad Innerdal, Møre og Romsdal legeforening 
 
 

 
 

Anne Karin Rime 

 

       Nils Kristian Klev       Kristin Hildegard Hovland  

                   

Ståle Clementsen          Ingeborg Henriksen   Ole Johan Bakke   

  

  Kristin Kornelia Utne         Marit Karlsen   
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