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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 – status 
Notat 4: Forhandlingsbildet  
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
Henvendelse fra Norsk jordmorforening 
Kampanje i media -  Allmennlegeforeningen 
Faglandsrådet gjennomført 27. - 28. april, Legenes hus, Oslo 
Helseplattformen  
Møte EU4Health  
 



 
 
 
 

 
 

 Orienteringssaker:  
 
Høringer fagstyret  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 
 
Referat fra IT-utvalgsmøte 23.3.22, SAK2022002635 
Office 365 for tillitsvalgte , SAK202006945 
WMA Council Paris, SAK2022002915 
 

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 42/22 
1.01  - 
SAK202200228 
 

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2022   
 
Legeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Akademikerne om å fremme 
kandidater til Akademikerprisen for 2022. Invitasjonen ble sendt på bred høring 
i hele foreningen. Det var fire foreningsledd som sendte inn forslag. 
Sentralstyret fikk presentert foreningsleddenes forslag til kandidater, samt en 
anbefaling fra sekretariatet. 
  
Vedtak 
 
Legeforeningens sentralstyre nominerer Anne Spurkland og Hogne Sandvik til 
Akademikerprisen for 2022.  
 

Sak 43/22 
2.01 - 
SAK2022003078 

Oppnevning av ny fast representant til Akademikerne 
Næringsdrivende og ny observatør i Akademikerne 
Kommune 
 
På grunn av personellendringer i sekretariatet, var det behov for å oppnevne en 
ny fast representant fra Legeforeningen i samarbeidsutvalget Akademikerne 
Næringsdrivende fra 1.6.2022 og en ny observatør i forhandlingsutvalget 
Akademikerne Kommune fra 6.5.2022.  

Vedtak 

Cecilie Tandberg Hallan oppnevnes som ny fast representant fra 
Legeforeningen i samarbeidsutvalget Akademikerne Næringsdrivende fra 
1.6.2022, og Fredrik Lorck som observatør i Akademikerne Kommune fra 
6.5.2022.   

Sak 44/22 
2.02 - 2005793 
 

Legeforeningens lederpris 2022 
Innstillingskomiteen for Legeforeningens lederpris bestående av Geir Arne 
Sunde, Kristin Kornelia Utne og Nils Kristian Klev (alle fra sentralstyret) fremmet 
innstilling til lederprisen overfor sentralstyret.  
 
Vedtak 
Legeforeningens lederpris for 2022 tildeles i tråd med diskusjonen i møtet. 
Prisvinner inviteres til å motta prisen på Legeforeningens landsstyremøte 31. 
mai 2022.  
 

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 45/22 
2.03 - 
SAK202200219 

Landsstyresak  - Endring av Legeforeningens lover - forslag om kontingent for 
medlemmer over 75 år 
Landsstyret 2021 vedtok at sentralstyret til landsstyremøtet i 2022 skal legge 
fram sak om eventuell fastsettelse av medlemskontingent for 
alderspensjonister over 75 år. Forslag til endring av Legeforeningens lover der 
det åpnes for at medlemmer mellom 75 og 80 år skal betale 10 % 
medlemskontingent hadde vært på høring i organisasjonen, og 
tilbakemeldingene var overveiende positive.  
 
Vedtak  
Forslaget til lovendring sendes til landsstyret 2022 for behandling. 
 

Sak 46/22 
3.01  - 
SAK2022001595 

Endring i vedtekter og regler for tildeling for to legater 
   
Den sakkyndige komiteen for to legater, Johan Selmer Kvanes’ legat og 
trelasthandler A. Delphin og hustrus legat, hadde behov for å endre 
annonseringsdatoene, utvide komiteene, og gjøre endringer i  vedtektene. Det 
var samme sakkyndige komite for begge legatene, og derfor var det 
hensiktsmessig å behandle endringene samlet.  
 
Vedtak 

1. Annonseringsdato for legatene Johan Selmer Kvanes’ legat og 
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat endres til 1. september. 
Dette blir gjeldende for annonsering høsten 2022.  

 

2. Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av 
sukkersyke vedtekter §4 og §5 endres til følgende (endring i kursiv);  

 
 

§4 Styre 
Stiftelsens styre er sentralstyret i Den norske legeforening. 

 

§5 Forvaltning 
Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret treffer etter eget skjønn 
bestemmelse om midlenes anbringelse til enhver tid.  
Styret kan delegere forvaltningen av legatets midler, herunder etablere 
fellesforvaltning. Sentralstyret oppnevner en sakkyndig komite for å 
vurdere innkomne søknader. Den sakkyndige komite gjør innstilling til 
sentralstyret som vedtar eventuell tildeling.  
Styret kan meddele prokura. 

 

3. I vedtektenes for legatet Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til 
bekjempelse av astmatisk bronkitt endres formulering i §4 og §5 til 
følgende (endring i kursiv); 
 

§4 Styre 



 
 
 
 

 
 

Stiftelsens styre er sentralstyret i Den norske legeforening. 

§5 Forvaltning 
Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret treffer etter eget skjønn 
bestemmelse om midlenes anbringelse til enhver tid.  
 
Styret kan delegere forvaltningen av legatets midler, herunder etablere 
fellesforvaltning. Sentralstyret oppnevner en sakkyndig komite for å 
vurdere innkomne søknader. Den sakkyndige komite gjør innstilling til 
sentralstyret som vedtar eventuell tildeling.  
 
Styret kan meddele prokura. 

Styret utarbeider søknadsrutiner for søknader om tilskudd fra stiftelsen. 

 

4. Sentralstyret vedtok følgende endring i regler for tildeling for de to 
legatene:  

Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke, 
vedlegg 2 §1, og Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til 
bekjempelse av astmatisk bronkitt, vedlegg 5 §1, endres til følgende; 
 
Styret oppnevner for 4 år av gangen en komité bestående av leder og 
fire medlemmer med ett varamedlem, som overfor sentralstyret skal 
foreslå kandidater til å motta midler fra legatet. Forslag til to 
medlemmer innhentes fra Norsk indremedisinsk forening, og ett 
medlem hver fra Norsk forening for lungemedisin, Norsk 
endokrinologisk forening og Norsk barnelegeforening. Alle de nevnte 
fagmedisinske foreninger kan foreslå en kandidat til den ene 
varaplassen. 
 
Det er ønskelig, så langt det lar seg gjøre, at medlemmene som foreslås 
ikke selv forsker på obstruktive lungesykdommer eller diabetes, men at 
de har spesialkompetanse innenfor feltene.  
 
Alle som foreslås til oppnevning bør ha forskningskompetanse.  
 
Oppnevningsperioden løper fra 1.1. til 31.12. 

 
Sak 47/22 
3.02- 
SAK202200222 
 

Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte på høring forslag til endringer i 
regelverket for sykepenger i folketrygdlovens kapittel 8, og endringer i 
regelverket for omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til 
nærstående i livets sluttfase i folketrygdlovens kapittel 9.  

Vedtak 

Høringssvar oversendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet med de 
endringer som fremkom i møtet. 
 

Sak 48/22 Tildeling pris for forebyggende medisin  



 
 
 
 

 
 

3.03- 
SAK2022000804
  
 

Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av pris fra Den norske 
legeforenings fond for forebyggende medisin. 

Vedtak 
Sentralstyret tildeler pris fra Den norske legeforenings fond for forebyggende 
medisin 2021 i henhold til innstilling fra den sakkyndige komiteen. Det er opp til 
forfattergruppen å avgjøre hvordan prisbeløpet skal deles dem imellom. 
Førsteforfatter av artikkelen inviteres til prisutdelingen på Legeforeningens 
landsstyremøte 31. mai 2022. Prisen er på kr 30.000,-. 
 

Sak 49/22 
3.04 - 
SAK2022000830
  
 

Tildeling Marie Spångberg-prisen 
Fra en sakkyndig komité forelå innstilling til vinner av Marie Spångberg-prisen. 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler Marie Spångberg-prisen i henhold til innstilling fra den 
sakkyndige komiteen. Prisen er på kr 30 000,-. Prisvinneren inviteres til 
prisutdelingen på Legeforeningens landsstyremøte i Stavanger 31. mai 2022. 

Sak 50/22 
3.05- 
SAK2022000832
  
 

Tildeling kvalitetsprisene  
 
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten ble utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1, 
2022. Det forelå innstilling fra Legeforeningens utvalg for kvalitet og 
pasientsikkerhet i helsetjenesten.  
 
Vedtak  
Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten tildeles i henhold til sakkyndig komite sin innstilling for 
2021. Prisene er på kr 100 000 hver. Prisvinnerne inviteres til å motta prisen på 
Legeforeningens landsstyremøte 31. mai 2022. 
 

Sak 51/22 
3.31 
SAK2022003080 

Landsstyremøtet – innretning Sak 9.1 
Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? 
 
Sentralstyret besluttet i marsmøtet overordnet ramme for aktuell sak 9.1 om 
spesialistutdanningen på landsstyremøtet 2022, med temaoverskriften 
Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? 
 
Sekretariatet hadde utformet utkast til brev til landsstyret, med 
bakgrunnsinformasjon og beskrivelse av formålet med og rammene for 
gjennomføringen i landsstyremøtet. 
 
Formålet med saken skulle være å belyse status for implementeringen av den 
nye ordningen. Formålet skulle også være å øke bevisstheten rundt hva som 
bidrar til kvalitet i utdanningen og en nasjonal spesialistutdanning på høyt 
internasjonalt nivå. 
 

Vedtak 
Sentralstyret gir sin tilslutning til den foreslåtte innretningen for aktuell sak 
med tittel Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? på 
landsstyremøtet 2022. 



 
 
 
 

 
 

 
Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev. 

 
Sekretariatet går videre med planlegging i tråd med diskusjonen i møtet. 
 
 

Sak 52/22 
3.32- 
SAK2012004792 

Landsstyresak – Forslag om opprettelse av kompetanseområde i 
traumekirurgi  
 
Norsk kirurgisk forening (NKF) foreslo i 2012 opprettelse av et 
kompetanseområde i traumekirurgi. Behandling av forslaget ble utsatt grunnet 
myndighetenes innføring av ny ordning for spesialistutdanning av leger, med 
samtidig omlegging av spesialitetsstrukturen.  

Etter innføringen av den nye ordningen for spesialistutdanningen i 2019 
behandlet styret i NKF saken på ny. NKFs vurdering var at traumekirurgien 
fortsatt ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og foreningen opprettholdt derfor sitt 
forslag om opprettelse av et kompetanseområde.  

Fagstyret nedsatte våren 2021 en arbeidsgruppe med representanter for de 
berørte fagmiljøene for å ferdigstille en utredningsrapport om 
kompetanseområde i traumekirurgi.  

Fagstyret behandlet arbeidsgruppens rapport i november 2021, og oversendte 
saken til sentralstyret med anbefaling om forberedelse til landsstyresak. 
Sentralstyret vedtok 18. januar 2022 å sende forslaget på høring i 
Legeforeningens organer.   

På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser var det utarbeidet utkast til brev til 
landsstyret. 

 Vedtak 

Sentralstyret tilskriver landsstyret i tråd med sekretariatets utkast til brev, hvor 
det anbefales at det vedtas å opprette et kompetanseområde i traumekirurgi.  

Landsstyret anbefales å delegere til sentralstyret å fastsette endelige 
bestemmelser for utdanningen, etter at arbeidsgruppen har vurdert de 
innkomne kommentarer til det foreslåtte regelverk. Det anbefales at 
sentralstyret gis fullmakt til å etablere kompetanseområdet, herunder å 
oppnevne sakkyndig komité. 
 
Vurdering av de økonomiske konsekvenser for etablering av 
kompetanseområde inntas i dokumentet.  
 

Sak 53/22 
3.33- 
SAK2022003159 

Landsstyremøtet 2022 – Innretning for aktuell sak 9.2  
Oppgaveglidning eller oppgavedeling 
Sentralstyret besluttet i marsmøtet overordnet ramme for aktuell sak 9.2 om 
oppgavedeling på landsstyremøtet 2022, med temaoverskriften 
Oppgaveglidning eller oppgavedeling – Oppgavegliding eller oppgavedeling må 
være faglig begrunnet –ikke drevet av økonomiske hensyn.  
Sekretariatet hadde utformet utkast til brev til landsstyret, med 
bakgrunnsinformasjon og beskrivelse av formålet med og rammene for 
debatten i landsstyremøtet. Formålet med debatten skulle være å sette 



 
 
 
 

 
 

søkelyset på ønsket og uønsket oppgaveglidning eller oppgavedeling fra leger til 
annet (helse)personell. 
 
Vedtak 
Sentralstyret gir sin tilslutning til den foreslåtte innretningen for aktuell sak 
med tittel Oppgavegliding eller oppgavedeling må være faglig begrunnet –ikke 
drevet av økonomiske hensyn på landsstyremøtet 2022.  
 
Landsstyret tilskrives i tråd med sekretariatets utkast til brev.  
 
Sekretariatet går videre med planlegging i tråd med diskusjonen i møtet. 
 

Sak 54/22 
3.34- 
SAK2021001952 

Helselederskolen – evaluering av pilotprosjektet  
Saken utsettes. 
 
 

Sak 55/22 
3.35- 
SAK2022002109 
 

NorPal-Sawa 2022 
Legeforeningen mottok 4. mars søknad fra NORPAL SAWA Medisinstudenter 
om støtte på 13 000 kroner til prosjektet  “NorPal-Sawa - Medisinstudenter side 
om side 2022.”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk 
medisinstudentforening (Nmf) og The International Federation of Medical 
Students Association (IFMSA). Ti norske studenter skal til Nablus på 
Vestbredden for å samarbeide med ti palestinske medisinstudenter. Temaet er 
akuttmedisin med mulige underpunkter. I tillegg vil 10 palestinske studenter bli 
invitert til Norge for å gjøre seg kjent med det norske helsevesenet. 
Totalbudsjettet for prosjektet er NOK 100 000. Norsk medisinstudentforening 
bidrar med kr 55 000, og studentene bidrar selv med deltakeravgift, og de 
dekker sine egne reiseutgifter. I tillegg budsjetteres det med kr 7 000 fra 
Nabluskomiteen. 

Vedtak 

Sentralstyret besluttet å tildele inntil kr 13 000 til NorPal Sawa-prosjektet for 
2022. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto. 
 

Sak 56/22 
4.01- 
SAK2022002253 
 
 

Landsstyresak - Behandling av rammebudsjett for 2023 til landsstyret  
 
Forslag til rammer og viktige forutsetninger for Legeforeningens budsjett for 
2023 ble lagt frem og drøftet. Sentralstyret diskuterte særskilt forslag om 
økning av medlemskontingent for 2023.  
 
Vedtak 

Sentralstyrets forslag til rammebudsjett for Den norske legeforening for 2023 
legges frem for landsstyret. 

 

Sak 57/22 
4.02- 
SAK2022003179 
 
 

Landsstyresak - Godkjenning av årsberetning og regnskap for SOP i 2021 
Årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 
2021 ble lagt frem for oversending til landsstyret.  
 
Vedtak 



 
 
 
 

 
 

Styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 
for 2021 tas til orientering og legges fram for landsstyret til godkjenning. 
 

Sak 58/22 
5.01- 
SAK2022002468 
 

Landsstyresak - sakliste landsstyremøte 2022 
Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 
9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette 
saklisten for møtet. Sekretariatet hadde fremlagt forslag til sakliste og 
innstilling overfor landsstyret.  
 

Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på å godkjenne slik sakliste: 

 
  LANDSSTYREMØTE 2022 
Sak  1 Godkjenning av innkallingen 
Sak  2 Valg av dirigenter 
Sak  3 Forretningsorden 
Sak  4 Godkjenning av saklisten 
Sak  5 Valg av redaksjonskomite 
   
  Helsepolitikk 
Sak  6 Helsepolitisk debatt. Når alle lovpriser den offentlige 
                             helsetjenesten – hvorfor forvitrer den da? 

 
  Legeforeningens organisasjon 
Sak  7 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet 
                             for perioden 1.1.21-31.12.21 
Sak  8 Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør 
   
Sak  9 Aktuelle saker 
Sak  9.1 Spesialistutdanning av leger – har vi fått en kvalitetsreform? 
Sak  9.2 Oppgavedeling eller oppgaveglidning.  

Oppgavedeling eller oppgavedeling må være faglig begrunnet – 
ikke drevet av økonomiske hensyn  

   
  Lovendringer 
Sak 10 Legeforeningens lover - diverse endringer 
Sak  11 Forslag om kontingent for medlemmer over 75 år 
   
  Regnskap og budsjett 
Sak 12 Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2021 
Sak  13 Regnskaper for 2021 til landsstyrets orientering 
Sak  14 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2021 
Sak  15 Budsjett for Den norske legeforening 2023 

 
Utdanningssaker 

Sak      16     Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi 
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