
 
 
 
 

 
 

Den norske legeforening 
Sekretariatet 
 
SAK2022007210  

Fullført og godkjent den: 2.12.2022 
 

Referat fra sentralstyrets møte 23.11.2022 

                Legenes hus, Oslo 

 

Til stedet fra sentralstyret:  

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

Ole Johan Bakke fratrådte i deler av diskusjonen av notat 5. 

 

Sekretariatet:   I hele eller deler av møtet: 

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

Hanne Gillebo Blom, Ole Andre Gjerde, Linda Markham, Merete Dahl, 
Nina Evjen, Lars Nord Holmer, Bjørn Ove Kvavik, Nina Evjen, Kari 
Eikvar, Gorm Hoel 

 
    Anne Torill Nordli (ref) 
 
 
 

   Felles møte med fagstyret 

   Fra fagstyret deltok leder Ståle Sagabråten, Thea Mikkelsen  
    Falkenberg, Tom Berner Sundar, Jana Midelfart Hoff, Eivind Westrum 
    Aabel, Gry Dahle, Harald Nes, Marte Kvittum Tangen (digitalt – deler 
    av fellesmøtet) 

   Tema:  

Psykisk helse. Innledning v/ Miriam Sandvik, sekretariatet 
Utkast rapport - underveisevaluering av ordning med fagstyre og 
faglandsråd. Innledning v/ Jan Emil Kristoffersen, sekretariatet 

 
 



 
 
 
 

 
 

I Politikk og strategimøte 
 

  

 Politikk- og strateginotater:  
Politikk- og strateginotater: 
Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting  
Notat 2: Månedens mediebilde  
Notat 3: Forhandlingsbildet 
Notat 4: Styreinstruks 
Notat 5: Legeforeningens internasjonale engasjement 
Notat 6: Forslag til program ledersamlingen 2023 
Notat 7: Helsenæring som eksportnæring  
 

 
 

 Rapporteringer og kommentarer:  
 

- Koronakommisjonen - møte 13.12.2022 
- Leger uten grenser takker for innsatsen i forbindelse med TV-

aksjonen 2022 
 

 
 

 Orienteringssaker:  
 
Høringer fagstyret  

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

 
   CPME generalforsamling og board oktober 2022 
 

 
II Beslutningsmøte 

 
Sak 103/22 
1.01 - 
SAK2022007145 
 

Utarbeidelse av arbeidsprogram 2023-25 og prinsipprogram 2023-27 
 
På landsstyremøtet 6. – 8. juni 2023 skal det vedtas nytt arbeidsprogram for 
perioden 2023 – 2025 og nytt prinsipprogram for perioden 2023 – 2027. 
Programmene er en sentral del av grunnlaget for Legeforeningens arbeid i 
programperiodene.  
 
Vedtak 
 
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til nytt 
prinsipprogram og arbeidsprogram, bestående av Nils Kristian Klev (Af), Ståle 
Clementsen (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf) og Ståle Sagabråten (Fagstyret). 
Gruppen bestemmer selv sin arbeidsform og har sekretariatstøtte underveis. 

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/


 
 
 
 

 
 

Gruppen gis mandat til å utforme forslag til nytt arbeidsprogram og nytt 
prinsipprogram. Presidenten godkjenner arbeidsgruppens forslag til program 
før det sendes ut på høring over nyttår, med ca. en måneds frist. 
Arbeidsgruppen innarbeider høringsinnspillene før saken behandles av 
sentralstyret. Endelig forslag til program behandles og vedtas av 
landsstyremøtet 6. – 8. juni 2023. 
 

Sak 104/22 
1.02 - 
SAK2022007099 
 

Arendalsuka 2023: Rammer og prosess 
 
For Legeforeningen har Arendalsuka blitt en viktig politisk arena hvor vi 
fremmer viktige saker for våre medlemmer, bygger nettverk og allianser og har 
dialog med politikere og sentrale myndighetspersoner.  Sekretariatet la fram 
forslag til rammer og prosess for planleggingen av Arendalsuka 2023.  
 

Vedtak 

Sekretariatet går videre med planlegging av Arendalsuka 2023 i tråd med 
diskusjonene på møtet. Sekretariatet kommer tilbake med en sak til 
desembermøtet vedrørende finansiering av aktiviteter under Arendalsuka.  
 

Sak 105/22 
2.01- 
SAK2022005849  
 

Oppnevning Rettshjelpsutvalget 2023-2026 
 
I henhold til vedtektene i Rettshjelpsordningen har de syv yrkesforeningene og 
Nmf en representant hver i Rettshjelpsutvalget. Medlemmene oppnevnes for 
fire år, og utskifting skjer med halve utvalget annet hvert år. Sentralstyret 
oppnevnte nye medlemmer for Af, Namf, PSL og Of for perioden 1.1.2023 – 
31.12.2026. Sentralstyret oppnevnte også utvalgets leder og nestleder. Forslag 
til  
 
Vedtak  
Som medlem av Legeforeningens rettshjelpsutvalg for perioden 1.1.2023 – 
31.12.2026, oppnevnes:  
Åge Henning Andersen, Af (leder)  
Merete Drevvatne Bugge, Namf  
Svein Ove Semb, PSL (NY)  
Ulla Dorte Mathisen, Of 
 
Anne Helen Hansen, LSA, oppnevnes som nestleder ut hennes periode til 
31.12.2024. 
 

Sak 106/22 
3.01- 
SAK2022004237 

Tildeling av midler fra Johan Selmer Kvanes` legat til forskning og  
bekjempelse av sukkersyke  
 
Det var utlyst midler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og 
bekjempelse av sukkersyke på Legeforeningens nettsider, i Tidsskriftet, i 
nyhetsbrev samt annonsen er oversendt til relevante fagmedisinske foreninger 
ved leder. Det forelå innstilling fra en sakkyndig komité for bedømming av 
tildeling fra legatet. 

Vedtak 



 
 
 
 

 
 

Sentralstyret tildeler fra Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og 
bekjempelse av sukkersyke til: 
 
Håvard Hatle, kr. 40 000 til prosjektet "Symptomer på ADHD hos barn og 
ungdom med type 1 diabetes - livskvalitet, blodsukkerkontroll og 
oppmerksomhet for lavt blodsukker". 
 
Elisabeth Quigstad, kr. 196 000 til prosjektet "A smart-sock for improved point-
of-care examination of diabetic peripheral neuropathy". 
 
Ingrid Kvåle Nordaas, kr. 304 000 til prosjektet "DiaGal: Gall bladder emptying 
in diabetes – a novel biomarker for gastrointestinal autonomic neuropathy?".  
 
 

Sak 107/22 
3.02- 
SAK2022004234  

Tildeling fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av 
astmatisk bronkitt   
 
Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt 
har vært utlyst på Legeforeningens nettsider, samt er oversendt til 
fagmedisinske foreninger og yrkesforeninger. Det forelå innstilling fra en 
sakkyndig komité for bedømming av tildeling fra legatet. 

Vedtak 

Fra Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk 
bronkitt tildeler sentralstyret midler til: 

 
Camilla Udjus, kroner 80 000 til prosjektet Hypoksi aktiverer inflammasomet i 
spesifikke celler i lungene som medierer utvikling av pulmonal hypertensjon". 

 
Tomas Eagan, kroner 50 000 til prosjektet "The role of the microbiome in COPD 
and its impact on eosinophilic inflammation". 
 
Resterende midler, kroner 70 000, overføres til neste års tildeling. 
 

Sak 108/22 
3.03 -
SAK202200277 

Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene 
 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet hadde sendt på høring «NOU – 2022:10 
Inntektssystemet for kommunene». Utredningen peker på inntektssystemet og 
har forslag til enkelte endringer i utjevning av inntekter mellom kommunene. 
Det var ikke kommet inn noen interne høringssvar. Sekretariatet hadde 
utarbeidet et høringssvar basert på vedtatt politikk på området.  

 

Vedtak 

Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med tilbakemeldingene i møtet. 
Presidenten godkjenner endelig høringsuttalelse før oversendelse Kommunal- 
og distriktsdepartementet. 
 



 
 
 
 

 
 

Sak 109/22 
3.31 - 
SAK2021006977 

Satsingsområde "Læring og kompetanse gjennom hele legelivet" – 
prosjektplan 
   
Sentralstyret gjennomgikk forslag til prosjektplan og diskuterte strategiske 
veivalg knyttet til satsingen på spesialistutdanning, etterutdanning og 
forskning.  
 
Vedtak 
Sentralstyret slutter seg til den justerte prosjektplanen for satsingsområdet 
"Læring og kompetanse gjennom hele legelivet".  
 

Sak 110/22 
3.32 - 
SAK2022003794 

Utkast underveisevaluering av ordning med fagstyre og faglandsråd   

 

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

Vedtak: 

Sekretariatet kommer tilbake til sentralstyret med et revidert utkast til 
underveisevaluering av ordning med fagstyre og faglandsråd før oversendelse 
på høring til organisasjonsleddene.  

 

Sak 111/22 
4.01 - 
2022002631 

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

Sak 112/22 
5.01 - 
SAK2021006989 
 

"Bærekraftprosjektet" – plan for videre fremdrift 
 
Landsstyret har de siste landsstyremøtene stilt spørsmål til om Legeforeningens 
økonomi er bærekraftig over tid. Sekretariatet la fram forslag til plan for videre 
arbeid fram mot landsstyremøte 2023. 

 

Vedtak 

Sentralstyret ga sin tilslutning til utkast til plan. Sekretariatet forbereder sak til 
desembermøtet om en eventuell bevilgning fra sentralstyrets 
disposisjonskonto. 
 

Sak 113/22 
5.02 - 
SAK2022007062 
 

Landsstyresak – tidspunkt og sted for landsstyremøte 2024, 2025 
 
Sekretariatet fremla forslag om tidspunkt for landsstyremøtene 2024-2025 
samt prosessen med å få frem kandidater til å være medarrangør for 
landsstyremøtet i 2025. 
 



 
 
 
 

 
 

Vedtak 

1. Landsstyremøtet 2024 holdes i Oslo i tidsrommet 28.-30. mai på 
Soria Moria hotell og konferansesenter.  

2. Sekretariatet iverksetter forberedelse av en sak til landsstyremøtet 
i 2023 hvor organisasjonsleddene inviteres til å fremme forslag til 
lokal medarrangør for landsstyremøtet i 2025.  Sentralstyret 
foreslår at møtet holdes i tidsrommet 3.-5. juni 2025 

 
 

 

 

Anne Karin Rime 

 

       Nils Kristian Klev       Kristin Hildegard Hovland  

                   

Ståle Clementsen          Ingeborg Henriksen   Ole Johan Bakke   

 

Geir Arne Sunde   Kristin Kornelia Utne           Marit Karlsen
   

 


	Anne Karin Rime
	Nils Kristian Klev       Kristin Hildegard Hovland

