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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: Legeforeningens deltakelse på Kantar TNS sitt helsepolitiske barometer 
Notat 4: Evaluering av Arendalsuka 2022 
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
- Nye Metoder og spørsmål om klinikerinvolvering 
- Møte med RHF -direktørene 19.9 
- Møte med Statens helsetilsyn 4.10 
- Allmennlegeforeningen - arbeidsmøte om fastlegeordningen 
- Press på tariffrelaterte rettigheter i sykehus pga innsparingstiltak 
- Planlegging av dagssamling  for tillitsvalgte om Helseplattformen 
- Årsmøte i LSA og NSAM, Bodø 



 
 
 
 

 
 

- Årsmøte Møre og Romsdal legeforening 
- Møte i CPME – bl. a tema European Health Data Space 
- Arbeidsmøte i Overlegeforeningen 
- Samling for fagmedisinske foreninger 14.9  

  
 
 
 

 Orienteringssaker:  
 
Høringer fagstyret  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 
 
Legeforeningens seminar for lokalforeninger, regionutvalg og KTV 17-18. 
november 2022 (SAK2022005277) 
 
Referat fra møte i IT-utvalget 23.3.2022  (SAK2022005495) 
 
   

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 82/22 
1.01 - 
SAK2022005529 

Landsstyremøte 2023 – Forberedelser til helsepolitisk debatt og aktuelle saker 
 
Landsstyremøtet 2023 avholdes i Bodø 6.-8. juni. Forslag til vinkling på den 
helsepolitiske debatten og temaer til aktuelle saker til landsstyremøtet ble 
drøftet av sentralstyret i september. Det ble besluttet å sende på høring forslag 
til tema til helsepolitisk debatt og aktuelle saker til organisasjonsleddene, med 
frist medio november.     
 
Vedtak 
Sekretariatet går videre med planleggingen av landsstyremøtet i tråd med 
tilbakemeldingene fra sentralstyret. Helseministeren inviteres til den 
helsepolitiske debatten 6. juni. Forslag til vinkling på den helsepolitiske 
debatten og aktuelle saker sendes ut på høring til organisasjonsleddene. Endelig 
beslutning på innretning og tema tas på sentralstyremøte i januar.  
 

Sak 83/22 
1.02  - 
SAK202200268 
 

Høring  - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 
 
Legeforeningen mottok 3. august invitasjon fra helseminister Ingvild Kjerkol til å 
gi skriftlig innspill på Regjeringens arbeid med Nasjonal helse- og 
samhandlingsplan. Regjeringens plan er å legge frem NHSP høsten 2023. 
Forespørsel om innspill har vært sendt på bred høring i foreningsleddene. 
Sekretariatet utarbeidet et utkast til høringsuttalelse basert på tidligere 
uttalelser, vedtatt politikk og innspill fra foreningsleddene. 
 

Vedtak 

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/


 
 
 
 

 
 

Vedlagt utkast til innspill justeres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger. 
Presidenten gis fullmakt til å godkjenne endringer og tillegg før innspillet 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

Sak 84/22 
1.03 - 
SAK202200246 
 

Høring – Innspill til Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst 
 
Legeforeningen har fra Helse Sør-Øst RHF mottatt høring av Regional 
utviklingsplan 2040. Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst RHFs overordnede 
strategi og skal sette retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i 
regionen. Kommuner i region Helse Sør-Øst, pasientorganisasjoner, 
fagorganisasjoner, helseforetakene og private ideelle sykehus og kommersielle 
virksomheter er spesielt invitert inn i høringen. Helse Sør-Øst er landets største 
regionale helseforetak med en rekke viktige nasjonale funksjoner. Utviklingen i 
Helse Sør-Øst har således en innvirkning på hele helsetjenesten. Det ble derfor 
besluttet å utarbeide en høringsuttalelse fra Legeforeningen, og invitasjon til å 
gi innspill dette arbeidet ble sendt til alle foreningsledd. Sekretariatet har 
mottatt i alt 13 høringsuttalelser.  
 
Vedtak 
 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med tilbakemeldinger i møtet og 
oversendes Helse Sør-Øst RHF. 

 
Sak 85/22 
1.04 - 
SAK2022005660 

Deltakelse på Kantar TNS sitt helsepolitiske barometer 
 
Kantar TNS har tatt kontakt med Legeforeningen og forespurt om deltakelse på 
deres Helsepolitiske barometer 2023. Sekretariatet redegjorde for fordelene og 
ulempene med å delta. 
 
Vedtak  
Legeforeningen deltar ikke på Kantar TNS sitt Helsepolitiske barometer 2023. 
 

Sak 86/22 
2.01 – 
SAK2022004288 

Endring i Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og 
etterutdanning 
 
Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning 
ble endret slik at de var mer i tråd med den praksis foreningen har hatt gjennom 
flere år og som innebar en lemping av krav til hvem som kan være 
kursarrangører. Endringen innebærer at også private aktører skal kunne 
arrangere kurs, basert på samme kvalitative krav som andre arrangører. 
Retningslinjenes krav vedrørende legemiddelindustrien og utstyrsindustrien 
holdes uendret, og kurs arrangert av firmaer i industrien godkjennes fortsatt 
ikke for videre- og etterutdanning av leger.  
 
Vedtak  
Følgende avsnitt under punkt 2 i retningslinjene for vurdering av kurs i relasjon 
til legers videre- og etterutdanning strykes:  
 
"2. Kursarrangør  
 



 
 
 
 

 
 

Kurs som kan godkjennes som ledd i videre- og etterutdanning av leger må være 
arrangert av et organ i Den norske legeforening, av de medisinske fakulteter 
eller andre offentlige institusjoner. En kan også etter nærmere vurdering 
godkjenne kurs arrangert av enkelte ideelle organisasjoner."  
 

Sak 87/22 
2.02 - 
SAK202200266 

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv.     
for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår – 
gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 
 
Arbeids- og sosialdepartementet hadde sendt forslag til endringer i 
arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og 
mer forutsigbare arbeidsvilkår –gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 på 
høring. Akademikerne hadde bedt om innspill til høringen fra 
medlemsforeningene for å kunne avgi en felles høringsuttalelse fra 
hovedsammenslutningen.  
 
Vedtak 
Utkast til høringssvar godkjennes og sendes til Akademikerne. 
 

Sak 88/22 
2.03  - 
SAK2019015901 
 

Tvistesak med KS om rett til pensjon for legevakt – søksmålsfullmakt 
 
Legeforeningen og KS har en uenighet knyttet til tolkningen av SFS2305 og 
SGS2020, samt avtale om lokal forsøksordning inngått mellom tillitsvalgte og 
Voss kommune. Konkret gjelder uenigheten forståelsen av protokolltilførsel i 
SFS2305 som regulerer rett til pensjonsopptjening for arbeid på  
legevakt. KS og lokal arbeidsgiver sin tolkning av SFS2305 innebærer at enkelte 
leger som deltar i legevakt ikke opptjener pensjon på dette arbeidet. I SFS2305 
er det avtalt mellom KS og Legeforeningen at legene skal opptjene pensjon for 
arbeid på legevakten. KS tolker avtalen slik at retten til pensjonsopptjening kun 
gjelder så lenge legene lønnes etter satsene i SFS2305. Dersom det inngås lokale 
avtaler med andre satser eller annen type godtgjøring for legevakt har legene 
ikke rett til pensjonsopptjening etter avtalen. KS mener videre at legene ikke 
har rett til pensjonsopptjening dersom de allerede har en full stilling i 
kommunen på dagtid. Grunnen til det er at SGS2020, som regulerer offentlig 
tjenestepensjon i KS, har en generell bestemmelse som sier at 
pensjonsgrunnlaget ikke kan overstige en 100 % stilling. Legeforeningen og KS 
er uenige om tolkningen av ordlyden i SFS2305 og forståelsen av begrensningen 
i SGS2020 i relasjon til hva som skal anses som en 100 % stilling for en fastlege 
som arbeider utover ordinær arbeidstid.  
 
Vedtak 
Sekretariatet  får fullmakt til å bringe tvistesak om rett til pensjonsopptjening 
for legevaktsarbeid inn for Arbeidsretten, med bruk av ekstern advokat. 
Fullmakten omfatter også eventuelt å forlike saken på ethvert tidspunkt i 
prosessen. Det gis sikkerhet for dekning av prosessutgifter og eventuelle idømte 
saksomkostninger, som belastes rettshjelpsavsetningen. 
 

Sak 89/22 
3.01 - 
SAK2022005307 

Gjør kloke valg - søknad om å arrangere og delfinansiering av Choosing  
Wisely International Roundtable 2023 
 



 
 
 
 

 
 

Sekretariatet la frem en søknad til Sentralstyret om å arrangere og delfinansiere 
The Choosing Wisely Roundtable Meeting 2023. Forslaget som ble lagt frem gikk 
ut på at Legeforeningen dekker kostnader til leie av lokaler i konferansesenteret 
i Legenes Hus, bevertning og evt. utgifter til foredragsholdere, gaver mm. 
Deltakerne dekker selv reise- og oppholdskostnader.  
 
Vedtak 
Sentralstyret ga sin tilslutning til sekretariatets forslag. Det avsettes inntil kr 
100.000 fra sentralstyrets disposisjonskonto til å arrangere The Choosing Wisely 
International Roundtable 2023 i Legenes hus.  
 

Sak 90/22 
3.02 - 
SAK2022005581 

Oppnevning av medlem til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
2023-2026 
 
Oppnevningsperioden for ett medlem i Den norske legeforenings Fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet utløper 31.12.2022. Legeforeningens 
sentralstyre ble bedt om å oppnevne ett nytt medlem for den påfølgende 
oppnevningsperioden 1.1.2023-31.12.2026. 
 

Vedtak 

Marte Kvittum-Tangen fra Norsk forening for allmennmedisin oppnevnes som 
medlem i fondsutvalget for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i perioden 
1.1.2023-31.12.2026. 

Sak 91/22 
3.03 - 
SAK2022004462 

 

Oppnevning av sakkyndig komite for Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning 
og bekjempelse av sukkersyke, og Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat 
til bekjempelse av astmatisk bronkitt 
 
Oppnevningstiden var gått ut for den sakkyndige komiteen for to legater; Johan 
Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, og 
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt. 
Norsk indremedisinsk forening, Norsk forening for lungemedisin, Norsk 
endokrinologisk forening og Norsk barnelegeforening var kontaktet for å 
fremme forslag til leder, fire medlemmer og vara.  

Vedtak 

For de to legatene Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av 
sukkersyke, og Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av 
astmatisk bronkitt oppnevnes følgende representanter som sakkyndig komité 
for perioden 19.9.2022-31.12.2025 
 
Leder: Ragnar Joakimsen, Norsk endokrinologisk forening  
Medlemmer: Stephen Hewitt og Hamza Nahoui,  Norsk indremedisinsk forening 
Morten Nissen Melsom, Norsk forening for lungemedisin 
Ingjerd Linnebo-Eriksen, Norsk barnelegeforening 
 
Varamedlem: Per M. Thorsby, Norsk endokrinologisk forening 
 

Sak 92/22 Høring- NOU2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien-del 2  
 



 
 
 
 

 
 

3.04- 
SAK202200248 

Legeforeningen mottok fra Justis- og beredskapsdepartementet NOU 2022:5 
Myndighetenes håndtering av koronapandemien - del 2 til høringsuttalelse.  
Koronakommisjonen skulle i denne rapporten fremme forslag til tiltak de mente 
var nødvendig for bedre fremtidig beredskap og krisehåndtering. Kommisjonen 
ble bedt om å se særlig på problemstillinger knyttet til vaksinering, 
intensivberedskap og situasjonen for deler av den kommunale helsetjenesten.   

Vedtak 

Høringsuttalelsen godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og 
oversendes Justis- og beredskapsdepartementet. 

Sak 93/22 
3.31- 
SAK2022007250 
 

Endring av medlemmer i Utdanningsfond II 2021-2024 
 
Fondsutvalget i Utdanningsfond II er partssammensatt og oppnevnes for en 
periode på 4 år. Det er fem medlemmer i fondsutvalget og hvert medlem har sin 
personlige vara. Sentralstyret oppnevner tre representanter fra Legeforeningen 
(herunder leder for utvalget), mens Helse- og omsorgsdepartementet og 
henholdsvis KS har en representant hver. Det forelå endringer fra KS på 
medlemmer til Utdanningsfond II for perioden 26.04.21 - 31.12.2024 med Hege 
Lorentzen og vara Anne Jensen,  og fra Helse- og omsorgsdepartementet for 
perioden  30.06.22-31.12.2024 med Knut Berglund og vara Hilde Skyvulstad.  
 
Vedtak:  
Saken ble tatt til orientering. 
 

Sak 94/22 
4.01- 
SAK2022002631 
 

Statusrapport Legeforeningens økonomi per juli 2022 
Legeforeningens regnskap per juli 2022 ble presentert. 
 
Vedtak 
Regnskapet per juli 2022 tas til etterretning. 
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