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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: Landsstyremøtet 2022 – en første evaluering og videre prosess 
Notat 4: Sentralstyrets arbeidsmøte 19.-22. september 
Notat 5: Nettkurstilbud – ulike alternativer for legers videre- og etterutdanning 
Notat 6: Satsingsområde "Læring og kompetanse gjennom hele legelivet" 

– nåsituasjonen og utfordringsbildet 
Notat 7: Forhandlingsbildet  
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
 

- TV-aksjonen i 2022 – Leger uten grenser. Møte med by-aksjonsleder i 
Oslo.  

- Sykehusutvalget. Utvalget ledes av professor i helseøkonomi, Jon 
Magnussen. Tilrådning legges fram 31.3.23. 

- CPME – Europeisk konferanse om alkoholpolitikk, Oslo,  



 
 
 
 

 
 

- CPME - Arbeidsgruppe klimaendringer og helse, European Health Data  
Space 

- Årsmøte Oslo legeforening 23.8 – tema klima og helse  
- Møte – Sykehuset Haugesund i regi av i Rogaland legeforening 
- Årsmøte Rogaland legeforening 
- Årsmøte Troms legeforening 
- Helseplattformen 

 
 Orienteringssaker:  

 
- Høringer fagstyret https://www.legeforeningen.no/om-

oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-
horinger/ 

- Videreutvikling av Regionutvalgene – forslag om prosjekt fra 
Regionutvalg Midt-Norge 

- Plan for Arendalsuka 2022 
 

 
 
 

II Beslutningsmøte 
 

Sak 63/22 
2.01  - 
SAK2022001914 

Oppnevning av nemnd for spesialistpraksis  
Forslag til oppnevning av nemndledere og nemndsmedlemmer til ny 
virkeperiode for nasjonal nemnd for overdragelse av privat spesialistpraksis ble 
lagt fram. Både Of og PSL hadde foreslått medlemmer for en ny periode. 
 
Vedtak  
Som leder for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 reoppnevnes advokat Nils J. 
Grytten. Advokat Kjersti Patricia Amundsen reoppnevnes som vara i samme 
periode.  
 
Som medlemmer for perioden frem til 30. juni 2024 oppnevnes følgende leger 
til å gjøre tjeneste som nemndsmedlemmer:  
Anna Ulrika Larsson (Of)  
Christian Bjune (PSL)  
 
Som vara for nemndmedlemmene oppnevnes: 
Ingvild Hallberg (Of) 
Erik Dyb Liaaen (PSL)  
 
Honorar: Privatpraktiserende leger med utgifter i praksis honoreres for møter 
på dagtid med den til enhver tid gjeldende sats etter salærforskriften med et 
tillegg på 15 %. De øvrige gis 75 % av denne satsen. Nemndledere gis et honorar 
per time på kr 2 200,- + mva. 
 

Sak 64/22 
2.02-
SAK2022002018 
 

Oppnevning av nemnd for fastlegepraksis 
Forslag til oppnevning av nemndledere og nemndsmedlemmer til ny 
virkeperiode for nasjonal nemnd for overdragelse av praksis i 

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


 
 
 
 

 
 

fastlegeordningen. Både Ylf og AF hadde foreslått medlemmer for en ny 
periode.  
 
Vedtak  
Som ledere for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 reoppnevnes advokat Nils 
J. Grytten og advokat Kjersti Patricia Amundsen.  
 
Som medlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen i perioden 1. juli 2022 
til 30. juni 2024 oppnevnes:  
Kristine Gaarder (AF), Elverum  
Lars Erik Halvorsen (AF), Trondheim  
Elise Dale (AF), Oslo  
Jo-Endre Midtbu (AF), Tromsø  
Rune Burkeland-Matre (AF), Larvik  
NN, (AF)  - oppnevnes av presidenten 
Hanne Valeur (Ylf), Oslo  
Shruti Sharma (Ylf), Oslo  
Kjetil Askim (Ylf), Narvik  
NN, (LSA) - oppnevnes av presidenten  
NN, (LSA) - oppnevnes av presidenten  
 
Honorar: Privatpraktiserende leger med utgifter i praksis honoreres for møter 
på dagtid med den til enhver tid gjeldende sats etter salærforskriften med et 
tillegg på 15 %. De øvrige gis 75 % av denne satsen. Nemndlederne gis et 
honorar per time på kr 2 200,- + mva. 
 

Sak 65/22 
2.03-  

Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 

Legeforeningen hadde mottatt høring av forslag til endringer i regelverket for å 
avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Departementet 
begrunner forslaget om avvikling med at evalueringen av ordningen viser at 
ordningen ikke har oppnådd de målene som var uttalt. Legeforeningen støtter 
avvikling av ordningen, men mener tidshorisonten for avvikling fremstår 
urealistisk og at vurderingene departementet gjør av hvilken betydning 
avviklingen vil ha for pasienter og de private tilbyderne fremstår overfladiske.  

 

Vedtak  

Utkast til høringssvar justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Presidenten gis 
fullmakt til å godkjennes endelig høringsuttalelse før oversendelse Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 

Sak 66/22 
2.04-
SAK202200224 

Høring - NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt 
Legeforeningen hadde mottatt høring av NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. 
Utvalget bak NOU-en hadde som mandat gjennomgå og foreslå forbedringer i 
ordningen med BPA. Utvalget påpeker en rekke forbedringspunkter, men 
utvalget kom ikke til enighet om en innstilling. Et viktig premiss for utvalgets 
arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en 
helseordning.  



 
 
 
 

 
 

Vedtak  

Vedlagte utkast til høringssvar justeres i tråd med tilbakemeldingene i møtet og 
sendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 67/22 
3.01 - 
SAK2022002684 

Øke tildelingssum Pris for forebyggende medisin 
 

Det var foreslått å øke tildelingssummen for Pris for forebyggende medisin fra kr 
30 000 til kr 50 000 kroner. Prisen finansieres ved øremerkede avsetninger i 
Legeforeningens balanse. Et eventuelt avvik mellom tildelingssum og avkastning 
finansieres av hovedforeningen over årsoppgjørsdisposisjonene. Det var også 
foreslått alternativer for å finansiere økningen. Endring i størrelse på prisen og 
valg av alternativ for finansiering ville kreve en endring i §5 i vedtektene for 
prisen.  
 
Vedtak  
Tildelingssummen for Pris for forebyggende medisin holdes uendret på  
kr. 30 000. 
 
Paragraf 5 endres til:  
 
Sentralstyret vurderer fremtidig justering av  tildelingssummen hvert femte år 
basert på konsumprisindeksen og ordningens økonomi. Dette kan medføre at 
kapitalen reduseres og etter hvert går i null. Første justering gjelder fra 1.1.2023 
til og med 31.12.2026.   
Sentralstyret skal i Legeforeningens årsoppgjørsdisposisjoner vurdere å tilføre 
fondet midler. 
 
Komitéens møtekostnader kan belastes den øremerkede fondskapitalen.  
 
Sekretariatet bes utrede alternative utbetalingsmåter for prisen. 
 

Sak 68/22 
3.02 
SAK2022002818 
 

Øke tildelingssum Marie Spångberg-prisen 
 
Det var foreslått å øke tildelingssummen for Marie Spångberg-prisen fra  
kr 30 000, til kr 50 000. Prisen finansieres ved øremerkede avsetninger i 
Legeforeningens balanse. Et eventuelt avvik mellom tildelingssum og avkastning 
finansieres av hovedforeningen over årsoppgjørsdisposisjonene.  Det var også 
foreslått alternativer for å finansiere denne økningen på. Endring i størrelse på 
prisen og valg av alternativ for finansiering ville kreve en endring i §5 i 
vedtektene for prisen. 
 

Vedtak 

Tildelingssummen for Marie Spångberg-prisen holdes uendret på kr. 30 000, 
Paragraf 5 endres til:  

Sentralstyret vurderer fremtidig justering av  tildelingssummen basert på 
ordningens økonomi. 



 
 
 
 

 
 

Sentralstyret skal i Legeforeningens årsoppgjørsdisposisjoner vurdere å tilføre 
fondet midler.  

Komitéens møtekostnader kan belastes den øremerkede fondskapitalen.  

Sekretariatet bes utrede alternative utbetalingsmåter for prisen. 

 

Sak 69/22 
4.01- 
SAK2022002631 

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

Sak 70/22 
5.01  

Godkjenning av protokoll landsstyremøte 2022 
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til vedtaksprotokoll fra landsstyremøte 
31.5-2.6.2022. 

 
Vedtak 
Utkast til protokoll fra landsstyremøte  31.5-2.6.2022 godkjennes. 
 

Sak 71/22 
1.01 

Høring - revidert planforslag for Nytt sykehus på Gaustad og Aker 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring Helse Sør-Øst RHF sitt 
reviderte planforslag for Nytt sykehus på Gaustad og Aker.  Det var gjort 
endringer i planforslaget som følge av innspill ved forrige høring. Sekretariatet 
la frem utkast til høringsuttalelse. 
 
Vedtak 
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Presidenten 
får fullmakt til å ferdigstille høringen før oversendelse Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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