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Erlend Sæther, nyvalgt leder av Norsk medisinstudentforening fra 1.1.2023 
møtte sentralstyret. 

 
I Politikk og strategimøte 

 

 Politikk- og strateginotater:  
Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting 
Notat 2: Månedens mediebilde 
Notat 3: Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 
m.m.  
Notat 4: Strategi for leger i privat sektor 

 



 
 
 
 

 

 

 Rapporteringer og kommentarer:  
- Sentralstyret vil i 2023 redusere antall fysiske møter, og i stedet legge 

opp til flere digitale møter 
- Ledersamling 19. januar – program 
- Samarbeidsmøte med RHF-ene om avtalespesialister 
- Høring – Plan for digitalisering av legemiddelområdet - behandles i 

fagstyret 15.12 
- Norsk helsenett – finansiering av digital samhandling 

 
 
 

 Orienteringssaker:  
 

Høringer fagstyret  https://www.legeforeningen.no/om-
oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/Fagstyrets-
horinger/ 
 
Status IA-avtalen SAK2022002786 

 Referat IT-utvalget 8.11.2022 SAK2022007340 
  

  

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 114/22 
1.01 

Arendalsuka – økt støtte fra Legeforeningen til arrangementet Ukas  
Høydepunkt 
 
Arendalsuka en viktig politisk arena for Legeforeningen for å fremme viktige 
saker, bygge nettverk og allianser og har dialog med politikere og sentrale 
myndighetspersoner. Sekretariatet la fram forslag til dekning av kostnader til 
nettverksarrangementet Ukas Høydepunkt, som arrangeres i samarbeid med 
Aust-Agder legeforening.  
 

Vedtak 

Sentralstyret bevilger inntil kr 80 000 til å støtte Ukas Høydepunkt i 2023. 
Sentralstyret presiserer at dette er en engangsbevilgning og ber sekretariatet 
finne alternativ finansiering for 2024 eller at det finnes en 
løsning/omprioritering innenfor dagens rammer. 
 
Geir Arne Sunde stemte mot vedtaket med følgende begrunnelse: 
Med bakgrunn i bærekraftprosjektet og Legeforeningens økonomi, så er det 
utfordrende å gi økonomisk støtte til bevertning og vakthold på ett privat 
arrangement i regi av en lokalforening. Arrangementet planlegges gjennomført 
per invitasjon og med adgangskontroll, og vil således ikke være åpent for andre 
medlemmer av legeforeningen som ønsker å delta. Prinsipielt, så åpner ett slikt 

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/


 
 
 
 

 

 

vedtak for tilsvarende støtte til andre foreningsledd som planlegger lignende 
arrangement, noe som sannsynligvis ikke vil være bærekraftig økonomisk. 
Dette arrangementet bør kunne dekkes innenfor de grunn- og medlemstilskudd 
som lokalforeningen disponerer for 2023 (kr 305 000.-).  
 
 

Sak 115/22 
2.01 - 
SAK202200281 

Høring - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
   
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring et forslag til forskrift 
om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. Forskriften skal 
overføre vedtaksmyndighet ved tilgjengeliggjøring av helsedata i helseregistre 
til Direktoratet for e-helse.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet 
 
 

Sak 116/22 
2.02 - 
SAK2022007146 

Legeforeningens lederpris 2023  
 
Legeforeningens lederpris deles ut på landsstyremøtet og har en solid posisjon 
og status. Sentralstyret fikk en redegjørelse for statutter og praksis knyttet til 
utdeling av prisen. Videre ble nye medlemmer av innstillingskomiteen 
diskutert.  
 
Vedtak 
Ståle Clementsen, leder av Overlegeforeningen, Kristin Kornelia Utne, leder av 
Yngre legers forening og Nils Kristian Klev, visepresident i Legeforeningen og 
leder av Allmennlegeforeningen utnevnes som medlemmer av Lederprisens 
innstillingskomite. 
 

Sak 117/22 
2.03 - 
SAK2022007223  

Endring av Vedtekter for rettshjelpsordning for leger 
 
Rettshjelpsutvalget hadde oversendt forslag til justeringer i Vedtekter for 
rettshjelpsordningen for leger (heretter kalt "vedtektene"). Bakgrunnen for 
endringsforslagene var endringer i helsepersonelloven med virkning fra og med 
1. juli 2022. Gjeldende vedtekter åpner for økonomisk støtte til kjøp av ekstern 
juridisk bistand i tilsynssaker blant annet når tilsynssaken kan resultere i 
"advarsel" etter helsepersonelloven § 56. Fra og med 1. juli 2022, er 
reaksjonsformen "advarsel" opphevet, og erstattet med reaksjonen "faglig 
pålegg". I tillegg ble det innført mulighet for en begrenset suspensjon av 
autorisasjonen og midlertidig tilbakekall av autorisasjonen ved brudd på 
opplysningsplikten. For å bringe vedtektene i samsvar med helsepersonellovens 
reaksjonsformer, fremmer utvalget de aktuelle endringsforslagene. Det er et 
samlet Rettshjelpsutvalg som står bak det oversendte forslaget.  
 
Vedtak  
Rettshjelpsutvalgets forslag til endringer i "Vedtekter for rettshjelpsordning for 
leger" godkjennes med en endring, og sendes på høring med sikte på 
landsstyrebehandling i 2023. 



 
 
 
 

 

 

 
 

Sak 118/22 
2.04 - 
SAK2022007292 

Oppnevning til Helsedatarådet 
   
Direktoratet for e-helse hadde fått i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet å etablere et helsedataråd og et brukerråd for å sikre 
fag- og brukerinvolvering i videre arbeid med helsedatasatsingen etter 
Helsedataprogrammet. Direktoratet for e-helse hadde invitert Legeforeningen 
til å delta i Helsedatarådet med én representant.  
 
Vedtak  
Sentralstyret vedtok å oppnevne Erle Refsum som Legeforeningens 
representant inn i Helsedatarådet. 
 

Sak 119/22 
2.05 - 
SAK2022007322 

Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter - endringer i   
finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør 
    
Legeforeningen hadde mottatt høringsnotat fra Justis- og 
beredskapsdepartementet om styrking av forbrukeres rett til å betale med 
kontanter - endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør. 
Relevante foreningsledd hadde blitt bedt om å sende inn høringssvar. 
Legeforeningen er kritisk til å pålegge næringsdrivende leger en sterkere plikt 
til å ta imot kontanter. Behandling av kontanter er kostnadsdrivende, og det er 
tvilsomt hvor mye effekt en slik plikt har i beredskapssammenheng.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
 

Sak 120/22 
3.01 - 
SAK202200285 

Høring – Innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten 
  
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring innretning av 
ledemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten. Legeforeningen støtter 
de foreslåtte endringer og forutsetter at beredskapslageret dekker behovet i 
alle deler av primærhelsetjenesten. Det foreslås å tilføye til listen væsketerapi 
og sentrale smertestillende og febernedsettende i hovedsak beregnet til bruk 
på barn. Behandlingsansvarlig lege fra primærhelsetjenesten bør delta i 
nasjonalt legemiddelberedskapsråd.  

 

Vedtak:  

Utkast til høringsuttalelse godkjennes med endringer som framkom i møtet og 
sendes Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Sak 121/22 
3.31 - 
SAK2022007291 
 

Budsjett for Utdanningsfond I for 2023 

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for 2023. Budsjettet var gjort 
opp med et driftsunderskudd på kr. 2 525 551 (før evt. finansposter) og med en 
samlet kostnadsside på kr. 58 259 551.  
 



 
 
 
 

 

 

Vedtak 
Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2023 
vedtas i hht. saksfremlegg med et negativt driftsresultat på kr. 2 525 551. 
 

Sak 122/22 
3.32- 
SAK2022003794  

Utkast underveisevaluering av ordning med faglandråd og fagstyre 
 
Sekretariatet la frem utkast til rapport - underveisevaluering av ordning med 
fagstyre og faglandsråd. Underveisevalueringen var gjennomført i tråd med 
vedtaket som ble fattet på landsstyremøtet 2018 (Sak 17/2018), med 
utsettelser som følge av covid-19 pandemien. 

Vedtak: 

Utkast til rapport om en underveisevaluering av ordning med fagstyre og 
faglandsråd justeres i tråd med diskusjonen og sendes på høring til alle 
organisasjonsledd med frist 1.2.2023, før oversendelse av rapport til 
behandling i landsstyret juni 2023.  

 
Sak 123/22 
4.01 - 
SAK2022007274 

Detaljbudsjett for Den norske legeforening 2023 
 
Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2023. Budsjettet bygger på 
rammebudsjett vedtatt i landsstyremøtet 2022 og er revidert på grunnlag av ny 
informasjon som er relevant for budsjettsituasjonen i 2023. 
 
Vedtak  
Sentralstyret vedtok det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske 
legeforening for 2023. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til 
å foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor 
de prioriteringer som følger av landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og 
arbeidsprogrammet, samt av sentralstyrets ulike vedtak. 
 

Sak 124/22 
5.01- 
SAK2021006989 

Landsstyresak - Bærekraftprosjektet – plan for videre fremdrift 
 
Landsstyret har bedt om en gjennomgang av Legeforeningens økonomi, og om 
den er bærekraftig over tid. Sekretariatet presenterte i sentralstyremøte 
23.11.2022 en plan for arbeid med prosjektet fram mot landsstyremøtet 2023.  
For å kunne ha mulighet til å innhente ekstern bistand i prosjektet fram mot 
landsstyremøtet og oppfølging av vedtak i landsstyret, ble det lagt fram forslag 
om en bevilgning fra sentralstyrets disposisjonskonto for inneværende år.  

Vedtak 

Inntil kr 1 000 000 bevilges fra sentralstyrets disposisjonskonto til arbeid med 
Bærekraftprosjektet. 
 

 
 

Anne Karin Rime 

 

       Nils Kristian Klev       Kristin Hildegard Hovland  



 
 
 
 

 

 

                   

Ståle Clementsen          Ingeborg Henriksen   Ole Johan Bakke   

 

Geir Arne Sunde   Kristin Kornelia Utne         Marit Karlsen   
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