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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: Budsjett 2023 – Kontingentjusteringer i 2023 -  midlertidige tiltak 
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
- Spørsmål om regnskap i Legeforeningens foreningsledd 
- Orientering om hvordan saker fremmes til sentralstyret 
- Henvendelser fra ukrainske leger 



 
 
 
 

 
 

- European Health Data Space – møte med CPME og den franske 
legeforening 

- Kurs i strategi og scenarier i helsetjenesten i regi av CPME i København 
- Blåreseptsaken i CPME 
- Helseplattformen 

 
 

 Orienteringssaker:  
 
CPME Generalforsamling og Board Brussel mars 2022 
Høringer fagstyret  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-
utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-horinger/ 
 
 

  

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 29/22 
1.01 - 
SAK2022002524 

Landsstyremøtet: Innretning helsepolitisk debatt landsstyremøtet 2022 
Planlegging av den helsepolitiske debatten er godt i gang. For å lage en god 
helsepolitisk debatt har man på tidligere landsstyremøter hatt forberedte 
spørsmål fra foreningsleddene. Sentralstyret vedtok den 16.03.22 følgende 
overskrift for debatten: Når alle lovpriser den offentlige helsetjenesten – 
hvorfor forvitrer den da?  Videre ble det besluttet at debatten deles inn i 
følgende tre bolker: 

• Ambisjonene for den offentlige helsetjenesten. 
• Tiltak for å løse krisen i fastlegeordningen.  
• Sykehus og sykehusbygg. 

Vedtak 

Sekretariatet går videre med planlegging i tråd med tilbakemeldingene i møtet. 
Foreningsleddene gis anledning til forberedte spørsmål til den helsepolitiske 
debatten. Of, Ylf, Af og lokalforeningene får 2 spørsmål hver, LSA, PSL, LVS, 
NAMF og Nmf ett spørsmål hver, og de fagmedisinske foreningene tre 
spørsmål, til sammen 16 spørsmål.  
 
 

Sak 30/22 
1.02- 
SAK202200223 
 

Innspill til neste folkehelsemelding 
Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av 
innspill til ny folkehelsemelding. Meldingen skal legges frem våren 2023. 
Innspill til ny folkehelsemelding ble sendt på bred høring til alle foreningsledd, 
og sekretariatet har mottatt 17 høringsuttalelser. På bakgrunn av 
høringsuttalelsene fra foreningsleddene og vedtatt politikk på feltet, hadde 
sekretariatet utarbeidet forslag til innspill som berører alle innsatsområdene 
som er omtalt i høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet  
  

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/


 
 
 
 

 
 

Vedtak 

Innspill til ny folkehelsemelding  justeres i tråd med diskusjonen i møtet og 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 

Sak 31/22 
1.03 - 
SAK2021002538 
 

Landsstyresak: Legeforeningens årsmelding 2021  
Sekretariatet la frem utkast til årsmelding 2021 for Legeforeningen. 
 
Vedtak 
Årsmeldingen behandles på landsstyremøtet 2022. 
 
 

Sak 32/22 
2.01 - 
SAK202100204 
 

Landsstyresak - Revisjon av Legeforeningens lover  
Sentralstyret hadde sendt på høring et forslag med enkelte nye bestemmelser i 
Legeforeningens lover, i tillegg til en rekke endringer for å forbedre språket, 
sikre riktige interne henvisninger og rette opp feil og unøyaktigheter i 
lovteksten.  
 
Vedtak 
Forslagene til endringer i Legeforeningens lover sendes til landsstyret 2022. 
 

  
Sak 33/22 
3.01 - 
SAK2020005273  
 

Helseinnovasjonsrapporten  
Legeforeningen har på initiativ fra fagsstyret det siste året gjennomført et 
prosjekt innen helseinnovasjon som har resultert i en rapport. Rapporten er 
skrevet av en oppnevnt arbeidsgruppe. Formålet har vært å kartlegge og 
foreslå hva som bør være Legeforeningens politikk og mulige tiltak og 
aktiviteter innen helseinnovasjonsfeltet. Rapporten ble presentert for 
sentralstyret av utvalgets leder i sentralstyremøte 17. mars. Utvalgets rapport, 
som gir innspill til hvordan Legeforeningen fremover kan jobbe innenfor 
området Helseinnovasjon ble lagt fram på nytt.  
 
Vedtak 

Sentralstyret vedtok økonomisk støtte på inntil kr. 50 000 til publisering av 
arbeidsgruppens rapport. Beløpet tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.   

 

Sak 34/22 
3.02 - 
SAK202200221 
 

Høring – Videreutvikling av nasjonal styringsmodell for e-helse 
Direktoratet for e-helse har sendt på høring «Videreutvikling av Nasjonal 
styringsmodell for e-helse» med små endringer fra tidligere. Legeforeningens 
oppfatning var at endringene ikke ville få konsekvenser, og foreslo dyptgående 
endringer i styringsmodellen. 

Vedtak 

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

  
Sak 35/22 
3.31- 
SAK2012004792 

Forslag om opprettelse av kompetanseområde i traume-kirurgi 
Saken trukket. 
 



 
 
 
 

 
 

 
Sak 36/22 
4.01 - 
SAK2022002023 
 

Landsstyresak  - Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening for 
2021 
Regnskapene for 2021 for Den norske legeforening med underliggende fond ble 
lagt frem. 
 
Vedtak 

Regnskapene for Den norske legeforening godkjennes lagt frem for landsstyret. 

  
Sak 37/22 
4.02 - 
SAK2022002613 
 

Landsstyresak: Godkjenning av regnskaper for legater 2021 til landsstyrets 
orientering 
Regnskapene for 2021 for de stiftelser hvor sentralstyret har endelig 
godkjenning, ble lagt frem.  Saken omfatter regnskapene for følgende stiftelser: 
 

• Caroline Musæus Aarsvolds fond 
• Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke 
• Legeforeningens Legat for leger og deres etterlatte som har kommet i 

uforskyldt nød 
• Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk 

bronkitt 

 
Vedtak 
Regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond, Johan Selmer Kvanes legat 
til forskning og bekjempelse av sukkersyke, Legeforeningens legat for leger og 
deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød samt Trelasthandler A. 
Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt, godkjennes og 
legges frem for landsstyret til orientering.    
                                                        
 

Sak 38/22 
4.03 - 
SAK2022002631 
 

Status Legeforeningens økonomi per februar 2022 
Legeforeningens regnskap per februar 2022 ble presentert. 
 
Vedtak 
Regnskapet per februar 2022 tas til etterretning. 
 
 

Sak 39/22 
5.01 - 
SAK2022002452 
 

Landsstyresak - forretningsorden  
Landsstyremøte gjennomføres i tidsrommet 31.5 – 2.6. 2022. Forslag til 
forretningsorden ble lagt fram. 

Vedtak 

Forretningsorden for landsstyremøte 2022 godkjennes. 
 
 

Sak 40/22 
5.02-
SAK2022002468 
 

Landsstyresak – sakliste 
Sekretariatet la fram utkast til sakliste for landsstyremøtet 2022. 
 
Vedtak 
Endelig sakliste for landsstyremøte 2022 vedtas i sentralstyremøte 6. mai. 



 
 
 
 

 
 

 
Sak 41/22 
5.03- 
SAK2022002483 
 

Landsstyresak – godkjenning av innkalling 
Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om 
innkallingen har skjedd i samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2. 
 
 
Vedtak 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at innkallingen godkjennes. 

 
 
 

Anne -Karin Rime 
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