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I Politikk og strategimøte 
 

 Politikk- og strateginotater:  
Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 2: Månedens mediebilde  
Notat 3: Helseinnovasjon  
Notat 4: Helseplattformen – statusoppdatering  
Notat 5: European Health Data Space  
Notat 6: Evaluering faglandsrådet  
Forhandlingsbildet  - muntlig orientering 
 



 
 
 
 

 
 

    

 Rapporteringer og kommentarer: 
 
 

• Kurs i legers videre og etterutdanning 
• Samfunnspolitisk avdeling deles fra 1. september til en Helsepolitisk 

avdeling og en Kommunikasjonsavdeling 
• Marit Randsborg tiltrer som direktør for Helsepolitisk avdeling fra 12.9 
• Ny forskrift om fjernarbeid/fleksibelt arbeidssted fra 1. 7. 2022 
• Arendalsuka – diverse arrangement og møter 
• Møte i de nordiske legeforeningene 29.8 
• Årsmøte LSA og Norsam onsdag 31.8 
• Fastlegeordningen 
• Ylf – arrangerer møte for European junior doctors i Norge- september 

 
 
 
 

 Orienteringssaker:  
  Høringer fagstyret  

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

 
  Årsmelding Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) 2021 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/1988815693c5476e8dc8509774
8429b6/arsmelding-amff-2021.pdf 

 
 

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 72/22 
1.01- 
SAK2021006881 

Sentralstyrets satsingsområde 2022-2023 "Sykehus med rom for god 
pasientbehandling og godt arbeidsmiljø" - Status og framdriftsplan  
 

Sentralstyret vedtok  16.3.2022 et prosjektmandat for satsingsområdet 
"Sykehus med rom for god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø", samt 
overordnede prioriteringer for  arbeidet. Sekretariatet presenterte status for 
arbeidet med satsingsområdet og forslag til videre framdriftsplan og tiltak. 

Vedtak 

Sentralstyret vedtok den fremlagte framdriftsplanen for sentralstyrets 
satsingsområde "Sykehus med rom for god pasientbehandling og godt 
arbeidsmiljø" og forslag til tiltak.  
 
 

Sak 73/22 
2.01- 
SAK2022003078 

Oppnevning av ny fast representant i Akademikerne Næringsdrivende 
 

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/contentassets/1988815693c5476e8dc85097748429b6/arsmelding-amff-2021.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/1988815693c5476e8dc85097748429b6/arsmelding-amff-2021.pdf


 
 
 
 

 
 

På grunn av personellendringer i sekretariatet var det behov for å oppnevne en 
ny fast representant fra Legeforeningen i samarbeidsutvalget Akademikerne 
Næringsdrivende fra 01.09.2022.  
 
Vedtak  
Stine Kathrin Tønsaker oppnevnes som ny fast representant fra Legeforeningen 
i samarbeidsutvalget Akademikerne Næringsdrivende fra 01.09.2022. 
 
 

Sak 74/22 
2.02 - 
HSAK202200251 

Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon 
 
Legeforeningen hadde mottatt et forslag om at sykemelding, på gitte vilkår, 
skulle tillates gitt etter e-konsultasjon. Forslaget var blant annet basert på 
erfaringer etter koronapandemien der det var gitt midlertidig forskriftshjemmel 
for å tillate dette. Legeforeningen støttet i all hovedsak forslaget.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med endring som fremkom i møtet og 
sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
 

Sak 75/22 
3.01- 
SAK2020003895 

Utvalg for menneskerettigheter - oppnevning 
 

Sekretariatet la fram forslag til sammensetting av menneskerettighetsutvalget. 
Utvalget oppnevnes for en periode på to år. Forslaget var basert på en høring 
adressert til alle foreningsledd i løpet av sommeren 2022.  

Vedtak 

Sentralstyret besluttet følgende sammensetning av utvalget fra  1.9 2022-
31.8.2024: 
 
Utvalgsmedlemmer 
Marit Halonen Christiansen 
Bente Brannsether Ellingsen 
Inger Marie Fosse  
Øyvind Stople Sivertsen  
Ulrikke Røed-Fauske   
Afroz Akram Shah   
 
Varamedlemmer:  
1. Thomas Bremnes  
2. Renate Häger  
3. Uswa Malik  

 
Utvalget konstituerer seg selv i første møte. 
 

Sak 76/22 
3.02 - 
SAK202200252 

Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap - tema  
digital sikkerhet 
 
Direktoratet for e-helse hadde sendt på høring et dokument om digital 
sikkerhet i helse- og omsorgssektoren til kommende stortingsmelding om 



 
 
 
 

 
 

helseberedskap. Forslaget hadde vært sendt på høring i organisasjonen. 
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse basert på mottatte 
høringsuttalelser og etablert politikk. 

Vedtak 

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

Sak 77/22 
3.03- 
SAK202200247 
 

Høring: Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet 
 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt invitasjon til å gi skriftlig innspill 
til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet.  
 
Vedtak 
Utkast til  innspill oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de 
endringer som fremkom i møtet.  
 
 

Sak 78/22 
3.04 - 
SAK202200244 
 

Høring: Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging 
 
Legeforeningen hadde mottatt nasjonale faglige råd for digital 
hjemmeoppfølging på høring. Foreningsleddene hadde mange innspill til 
høringen, uten uenigheter seg imellom, som ble sammenfattet i en 
høringsuttalelse. 

Vedtak 

Utkast til høringssvar godkjennes og sendes Helsedirektoratet. 

 

Sak 79/22 
3.05 - 
SAK2022004441 
 

Oppnevning av sakkyndig komite for Caroline Musæus Aarsvolds fond 
 

Oppnevningstiden til sakkyndig komite i Caroline Musæus Aarsvolds fond går ut 
31.12.2022. Norsk indremedisinsk forening hadde fremmet forslag til 
gjenoppnevning av eksiterende komite for perioden 1.1.2023-31.12.2026.  

Vedtak 

Legeforeningens sentralstyre vedtar følgende oppnevning til 
innstillingskomiteen for reise- og studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds 
fond for perioden 1.1.2023-31.12.2026:  
 
Espen Thiis-Evensen, leder 
Lene Seland, medlem 
Tobias Schmidt Slørdahl, medlem  
 
Hege Kampen Pihlstrøm, varamedlem 1. 
 
Presidenten får fullmakt til å oppnevne varamedlem 2 etter forslag fra Norsk 
indremedisinsk forening.  
 

Sak 80/22 Lånefondet – forslag til justering av retningslinjene  



 
 
 
 

 
 

4.01 - 
SAK2022005093 
 

Lånefondets formål er å yte kreditt til leger som skal etablere privat legepraksis 
og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis. 
Det har alltid vært tanken at førstegangslåntakere skulle prioriteres, og det ble 
fra etableringen av Lånefondet innført et skille mellom dem som låner for 
første gang, og dem som søker igjen senere. Per nå er maksimal kreditt kr 1 000 
000 for førstegangslåntaker, og kr 500 000 inklusive restkreditt, ved senere 
søknad om kreditt. Den reduserte muligheten for å få lån ved senere 
låneopptak, oppleves problematisk for leger som flytter og reetablerer seg. 
Kjøper man en dyrere praksis enn hva man får ved salg av eksisterende praksis, 
er det vanskelig å få finansieringen på plass. Da utlånsveksten fra fondet har 
gått tilbake de senere år, og likviditeten i fondet er god, forelå det forslag om at 
skillet mellom førstegangslåntaker og senere låntakere fjernes med virkning fra 
1.9.2022. 
 
Vedtak 
Skillet mellom førstegangs -  og senere låntakere i Lånefondet fjernes med 
virkning fra 1.9.2022. Alle søkere, uavhengig av om de søker for første gang 
eller senere, og som for øvrig oppfyller vilkårene om rett til lån fra Lånefondet, 
gis lik grense for maksimal kreditt, inklusive eventuell restkreditt fra tidligere 
opplån. Sentralstyret vil holdes orientert om endringen skulle få utilsiktede 
negative effekter for Lånefondet.  
 

Sak 81/22 
4.02 –
2022002631 

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