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Referat fra sentralstyrets møte 20.10.22                 

 

 Legenes hus, Oslo.  

 

Til stedet fra sentralstyret:  

Anne-Karin Rime, Ingeborg Henriksen, Kristin Kornelia Utne, Ståle 
Clementsen, Geir Arne Sunde, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Kristin 
Hildegard Hovland, Ole Johan Bakke (digitalt i deler av møtet) 

 

Sekretariatet i hele eller  

deler av møtet   Generalsekretær Siri Skumlien. Avdelingsdirektørene Erling Bakken, 
    Knut Braaten, Lars Duvaland, Jan Emil Kristoffersen, Marit Randsborg 

Kjell Walquist, Øydis Jarandsen, Merete Dahl, Eirik Nikolai Arnesen, 
Elisabeth Selvaag, Ida Øygaard Haavardsholm, Nina Evjen 

     

    Digitalt: Aadel Heilemann, Bente Kristin Johansen, Anita Lyngstadaas, 
    Miriam Sandvik, Axel Rød 

    Referent: Anne Torill Nordli 

 
 

I Politikk og strategimøte 
 

 Politikk- og strateginotater:  
 
Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 2: Månedens mediebilde  (SAK2022006360) 
Notat 3: EPJ-termometeret – resultater 2022 (SAK2021006075) 
Notat 4: Dokumentinnsyn via kjernejournal (SAK2022006319) 
Notat 5: Avtale med Nye metoder om involvering av fagmedisinske foreninger    
   (SAK2022003331)  
 
 



 
 
 
 

 
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
- Møter i Legeforeningen av varighet kortere enn en ½ dag oppfordres til 

å gjennomføres digitalt/hybrid 
- Spørsmål om gjennomføring av spørreundersøkelse til medlemmene 

om bl. arbeidssted 
- President Anne-Karin Rime valgt inn i styret i Akademikerne. Styreleder 

er Lise Lyngsnes Randeberg 
- Årets TV-aksjon går til Leger uten grenser 
- Landsrådemøte/tariffkurs i Overlegeforeningen 18.-19. oktober, 

Trondheim 
- Rekrutteringsutfordringer i psykisk helsevern og i flere andre 

spesialiteter, også i sentrale strøk 
- Møter i sykehusutvalget.  
- Møter i Helsepersonellkommisjonen 
- Helseplattformen 
- OUS – helikopterlandingsplass  og spørsmål om klageadgang (Oslo 

legeforening) 
- Lokalforeningssamling i november, Legenes hus 
- Sykehusbygg og IT- felles nordisk uttalelse (Yngre legers forening) 
- Fastlegeundersøkelsen i regi av Allmennlegeforeningen 
- Meldingsutvekslinger mellom sykehus og legekontor 
- Risikojustering og knekkpunkt-modell, fastleger 
- Møte i tre-parts-samarbeidet 
- Sentralstyret møter fagstyret 23.11 
- Akademikerne helse – arbeidsmøte i Helsinki 2.-4. november 
- Møte med Statens legemiddelverk 
- Møte med Sykehusinnkjøp 
- Ny leder av Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet – Michael Bretthauer 
- Evaluering av avtalespesialistordningen  - Helse Vest har fått oppdrag 

fra HOD 
- Adgangskort – Legenes hus 

 
  

 Orienteringssaker:  
Høringer fagstyret  

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

- Regionale utviklingsplaner på høring – orientering om intern prosess 
- WMA Generalforsamling Berlin 4-8 oktober 2022 
- Referat fra møte i IT-utvalget 15.9.2022 

 
 

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 95/22 Høring – melding til Stortinget om helseberedskap  

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/sykehusutvalget/sykehusutvalgets-mandat/id2900052/
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/helsepersonellkommisjonen/id2920239/
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/


 
 
 
 

 
 

1.01 - 
SAK202200274 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring invitasjon til å gi 
innspill til stortingsmelding om helseberedskap.  

Vedtak 

Høringsuttalelsen justeres i tråd med sentralstyrets tilbakemeldinger og sendes 
Helse- og omsorgsdepartementet.  

 
Sak 96/22 
2.01 - 
SAK202200259 
 

Høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi 
 
Legeforeningen hadde mottatt høring av forslag om forbud mot å utføre og å 
markedsføre konverteringsterapi.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes til Kultur- og 
likestillingsdepartementet 
 

Sak 97/22 
2.02 - 
SAK202200257 
 

Høring – NOU 2022:7 Pensjonsutvalgets utredning  
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde sendt på høring NOU 2022:7. 
Blant temaene som spilles inn er en støtte til økte aldersgrenser i 
pensjonssystemet, forutsatt økte aldersgrenser også for de kortvarige 
inntektssikringsordningene, at myndighetene har et bredere perspektiv som 
sikrer arbeidstakere reell mulighet til å stå lenger i arbeid, og understreket 
behovet for å justere pensjonssystemet slik at det lønner seg å ta høyere 
utdanning.  
 
Vedtak  
 
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og sendes Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet. 
 

Sak 98/22 
2.03 - 
SAK202200271 

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger  
(økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) 
 
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 
forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for 
nasjonale e-helseløsninger). Forslaget hadde vært på intern høring i 
Legeforeningen, og sekretariatet hadde utformet et forslag til høringssvar.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 

Sak 99/22 
3.01 - 
SAK2022006198 
 

Søknad om støtte til kurs i infeksjonsmedisin for etiopiske leger 
 
Søknad om støtte til kurs i infeksjonsmedisin for etiopiske leger i Addis Abeba 
ble lagt fram for sentralstyret. 

 

Vedtak 



 
 
 
 

 
 

Søknaden ble avslått 
 

Sak 100/22 
3.31 - 
SAK2022002574 

LIS-1-undersøkelse 
  
Det forelå en beskrivelse av behovet for at Legeforeningen gjennomfører en 
undersøkelse av LIS1- tjenesten for leger.  
 
Det var nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra LIS1- komiteen, Yngre 
legers forening (Ylf), Norsk medisinstudentforening (Nmf), Overlegeforeningen 
(Of) og Allmennlegeforeningen (AF) med mandat om å etablere en undersøkelse 
av LIS1- tjenesten. Samtidig forelå det forespørsel om midler til 
arbeidsgruppens arbeid.  
 
Vedtak 
Sentralstyret gir sin tilslutning til igangsettelse av arbeidet med å etablere en 
undersøkelse av LIS1-tjenesten. Arbeidsgruppen utvides med et medlem fra 
LSA. Sentralstyret er overordnet styringsgruppe for prosjektet og orienteres 
regelmessig og ved veivalg. 
 
Arbeidsgruppen kommer tilbake med forslag til prosjektbeskrivelse og budsjett. 
Det innvilges kr 76 000 til arbeidsgruppens arbeid fra sentralstyrets 
disposisjonskonto.  
 

Sak 101/22 
3.32 - 
SAK2022005918 
 

Sentralstyrets lederstipend for 2022 
 
I Legeforeningens budsjett for 2022 er det avsatt kr 60 000 for utdeling av to 
lederstipend à kr 30 000. Det forelå en søknad om tildeling av sentralstyrets 
lederstipend.   

 

Vedtak 

Sentralstyret tildeler lederstipend til søker som oppfyller kriteriene.  
 

Sak 102/22 
4.01 - 
SAK2022002631 
 

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

     

 

   

 
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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