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I Politikk og strategimøte 
 
 

 Politikk- og strateginotater:  
Månedens mediebilde  
Forhandlingsbildet  

 
 Rapporteringer og kommentarer:  

 
- CPME-møte i Paris: European Health Data Space, EU Health, Public 

Health 
- Ylf: Europeisk møte,  Finland: Blant tema: Oppgaveglidning, fremtidig 

behov for helsepersonell, helsehjelp i krise, flyktninger 
- Nye Metoder og klinikerinvolvering 



 
 
 
 

 
 

 Orienteringssaker:  
 
- Høringer fagstyret  

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

- Tidsskriftrådet – Evaluering av sjefredaktør 
- Retningslinje for dekning av kostnader i forbindelse med deltakelse på 

Arendalsuka 
 
 

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 59/22 
3.01 - 
SAK202200236 
 

Innspill - revisjon av nasjonal strategi for persontilpasset medisin 
 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde lagt opp til en åpen innspillprosess 
med mulighet for å sende inn skriftlig innspill til departementets arbeid med 
revideringen av den nasjonale strategien for persontilpasset medisin, med frist 
1. juni 2022. Legeforeningen hadde utarbeidet utkast til innspillbrev, som 
berørte fagmedisinske foreninger ble invitert til å gi kommentarer på. 
Kommentarer ble innarbeidet i et revidert innspillutkast.  

Vedtak:  

Utkast til uttalelse godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Sak 60/22 
3.02 - 
SAK202200229 
 

Høring – Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet   
 
Direktoratet for e-helse hadde sendt på høring forslag til prinsipper for bruk av 
markedet på e-helseområdet. Saken var sendt på intern høring til utvalgte 
foreningsledd.  

Vedtak 

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

 

Sak 61/22 
3.03 - 
SAK202200232 
 

Høring - Rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universitet og høyskoler 
Kunnskapsdepartementet hadde sendt ut på høring "Rapport fra ekspertutvalg 
om finansiering av universitet og høyskoler ".  Legeforeningen mottok 
høringsbrev av 17. mars 2022 via Akademikerne. Rapporten er utarbeidet av et 
ekspertutvalg som fikk i oppdrag å se på finansieringen av universiteter og 
høyskoler. I rapporten skriver utvalget at de har lagt stor vekt på å vurdere 
finansieringen som del av en helhetlig styringspolitikk og på å vurdere helheten i 
de ulike finansieringskildene og virkemidlene. Videre at et sentralt mål har vært 
å ivareta både myndighetenes og institusjonenes ulike roller på en god måte.   
Legeforeningen støtter i utgangspunktet målet om mindre detaljstyring og mer 
forutsigbarhet i finansieringen. Samtidig er rollen og mekanismene knyttet til 
finansieringen gjennom utviklingsavtalene ikke avklart, og det er en fare for at 
de foreslåtte endringene kan ha utilsiktede konsekvenser. 
  

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 

Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Kunnskapsdepartementet. 

Sak 62/22 
5.01  - 
SAK2022003653 

Søknad fra Nmf om støtte til faghelg i Krakow 2022 
Norsk medisinstudentforening hadde henvendt seg til Legeforeningen med 
anmodning om økonomisk støtte til gjennomføring av faghelg i Krakow 7.-9. 
oktober 2022.   

 

Vedtak 

Inntil kr 230 000 innvilges fra sentralstyrets disposisjonskonto. Etter 
arrangementet utarbeides en evaluering og sluttregnskap som oversendes 
sentralstyret til orientering. Støtte fra sentralstyret kan ikke anses som en fast 
finansieringskilde i fremtiden.  Nmf oppfordres til å finne andre 
finansieringskilder for fremtidige faghelger. 
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