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1  Representasjon i fondsstyrer  
 
1.1 Utdanningsfond I – Legeforeningens fond til videre- og  
          etterutdanning for leger 
Sentralstyret er fondets styre. For anvendelse av fondets midler er det oppnevnt et parts-
sammensatt fondsutvalg for en periode på fire år.  
Fondsutvalget har i 2021 bestått av: Ole Johan Bakke (leder), Helge Sigurd Haarstad, Cato Rolland 
Innerdal, Peter Christersson, Liv- Ariane Augestad, Jasna Ribic, Terje Steigen og Marie Thoresen.        
                    
Varamedlemmer: Oda Kristine Sandli, Arne Runde, Kirsten A. Toft, Dragan Zerajic, Kirsti Ytrehus og 
Kjersti Skjold Rønningen. 
 
1.2  Utdanningsfond II - Legeforeningens fond til fremme av      
allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende 
spesialisters etterutdanning 
Medlemmer av fondsutvalget for Utdanningsfond II i 2021: 
Marit Tuv, Allmennlegeforeningen (leder) - varamedlem Nils Kristian Klev 
Svein Høegh Henrichsen, Helse- og omsorgsdepartementet - varamedlem Knut Berglund 
Liv Overaae, KS - varamedlem Anne Jensen 
Gunnar Skipenes, Norsk arbeidsmedisinsk forening/Leger i samfunnsmedisinsk arbeid  
- varamedlem Marit Voltersvik 
Sverre Sand, PSL - varamedlem Bente Øvensen 
 
1.3 Utdanningsfond III - Legeforeningens fond til fremme av sykehuslegers 
videre- og etterutdanning 
Medlemmer av fondsutvalget for Utdanningsfond III i 2021: 
Marie Skontorp, OF (leder) - varamedlem Christian Grimsgaard 
Gro Østli Eilertsen, LVS - varamedlem Tiina Rekand 
Kristin Kornelia Utne, YLF - varamedlem Clara Sofia Bratholm 
Eli Årmot, Spekter – varamedlem Torkild Toft 
Sverre Harbo, Helse- og omsorgsdepartementet – varamedlem Tone Kaldestad 
 
1.4 Allmennmedisinsk forskningsfond 
Fagrådet 2021: Ståle Onsgård Sagabråten, AF/NFA (leder), Ingvild Vatten Alsnes, NFA, Mette 
Risør/May-Lill Johansen, AFE Tromsø, Øystein Hetlevik, UiB, Jørund Straand, AFE Oslo, Bente Prytz 
Mjølstad, AFE Trondheim (nestleder) og Frans Boch Waldorff, Københavns universitet (internasjonal 
representant).  

Styret 2021: Marte Kvittum Tangen, NFA (leder), Nils Kristian Klev, AF, Erik Werner, NFA, Bjørn 
Bjorvatn (UiB, repr for AFEr) og Svein Høegh-Henrichsen, Helsedirektoratet/oppnevnt av Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
1.5 Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
Fondsutvalgets sammensetning 2021:  
Oppnevnt av Legeforeningen: Ole Strand (leder), Jon Helle, Petter Brelin, Anne-Karin Rime, Yngvild 
Hannestad. Varamedlemmer: Ellen Tveter Deilkås og Martin Altreuther. Anne-Karin Rime ble 1.9.21 
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valgt som president for Legeforeningen, og det ble vedtatt at Ellen Tveter Deilkås stiller fast i Anne-
Karin Rimes sted frem til 31.02.23, med mulig forlengelse.    

Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet: Runa Heimstad og Knut Berglund. Varamedlem er 
Kine Lynum. Oppnevnt av KS: Torun Risnes. Varamedlem er Sigrid Askum.  
  
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetssikringsfondet) har vist 
stor stabilitet i driftsinntekter og driftskostnader de senere år. I 2021 fikk fondet et driftsunderskudd 
på ca. kr 409 000 og et totalunderskudd etter finanspostene på ca. 146 000 kroner mot budsjettert at 
budsjettet skulle gå i null. Det er i 2021 kostnadsført ca. kr 12,12 millioner i prosjektstøtte, hvorav ca. 
kr 2,46 millioner til prosjekter i regi av SKIL AS (Senter for kvalitet i legekontor).   
  
Fra 2011 har årlig tilførsel fra normaltarifforhandlingene steget jevnt fra ca. kr 9,4 millioner til ca. kr 
11,78 millioner i 2019 og 2020.   

Etter forslaget til disponering av årsresultatet vil Kvalitetssikringsfondet per 31.12.2021 ha en 
egenkapital på ca. 10 millioner kroner. 

1.6 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) 
Styret bestod i 2021 av: 
Hans Kristian Bakke, styrets leder (2018-2021), Arne Refsum, nestleder (2020-2023), Anita 
Mølmesdal Sivertsen, oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet (2018-2021), Signe Marit 
Stephanides (2020-2023), Anne Mathilde Hanstad (2018-2021) 

1.7 Premiereguleringsfondet 
Fondets styre bestod i 2021 av:  
Arne Refsum (Of), Vibeke Birkeland (PSL), Nils Kristian Klev (AF), Vera Mahler (PSL), Tom Ole Øren 
(AF) 

 
1.8 Kollegial støtte for leger – Utvalg for legehelse 
Utvalget bestod i 2021 av: 
Anne Cecilie Harvei, leder, Stein Nilsen, Dragan Zerajic, Emma Margrethe Kjølseth og Åse Valla. 
 

2 Råd og utvalg 

2.1 Rådet for legeetikk  
Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for 
Rådet for legeetikk. I 2021 mottok Rådet for legeetikk 75 klager på enkeltleger og av disse ble om lag 
halvparten tatt opp til behandling.  

I perioden har rådet avholdt seks møter og vært særlig opptatt av  dødshjelpsdebatten, 
markedsføring av legetjenester, privatisering av helsetjenester, legers uttalelser i media og legers 
opptreden i sosiale medier. Etiske regler for leger ble revidert og vedtatt av landsstyret 2021. 
Endringene omhandlet særlig markedsføring av legetjenester og innebar en tydeliggjøring og 
innskjerping av de etiske reglene knyttet til dette. 
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Rådet arrangerte i 2021 et jubileumsseminar, i anledning av Rådets 60 års jubileum, der temaet var 
Leger i sosiale medier.  
 
Sammensetning Rådet for legeetikk i 2021: 
 
Leder Svein Aarseth, allmennlege  
Nestleder Siri Brelin, overlege, PhD  
Morten Andreas Horn, overlege  
Jan-Henrik Opsahl, medisinsk rådgiver  
Tilde Broch Østborg, overlege  
  

2.2 Spesialitetskomiteene 
Spesialitetskomiteene videreførte arbeidet med vurdering av søknader om godkjenning som 
utdanningsvirksomhet som startet i september 2019. 
 
Det ble gjennomført 41 besøk (faglig audit) ved utdanningsvirksomhetene i 2021. Noen av disse 
besøkene ble gjennomført digitalt. 
 
2.3 Spesialitetsrådet 
Legeforeningens spesialitetsråd er oppnevnt for perioden 2020-2023. Spesialitetsrådet gjennomførte 
fire møter i 2021. 
 
Spesialitetsrådet hadde i 2021 slik sammensetning: 
Legeforeningen: Einar Klæboe Kristoffersen (leder) og Lene Brekke (nestleder), Hans Høvik, Betty 
Johanne Pettersen (vara), Ingunn Skjørten, Håvard Dalen (vara), Siv Kjelsås Kvinge, Marit Morten 
(vara), Ragnhild Øydna Støen, Sverre Steinsvåg (vara), Hildegunn Norbakken Granslo, Mats Kleivane 
(vara), Solveig Mo og Inga Strand Thorsen (vara) 
 
Helsedirektoratet: Karin Straume, Randi Moen Forfang (vara), Heidi Stien og Marie Thoresen (vara). 
De regionale utdanningssentrene: Kristijane Cook Hvaal (RegUt Helse Sør-Øst), Kari Kjeldstadli (vara), 
Rolf E. F. Christiansen (RegUt Helse Vest), Andreas Andreassen (vara), Miriam Gustafsson (første 
halvår 2021)/Peter Hatlen (RegUt Helse Midt-Norge), Gry Merket (vara), Elin Benedikte Skog (RegUt 
Helse Nord) og Heidi Høifødt (vara) 

Kommunesektorens organisasjon: Madli Indseth og Hege Lorentzen (vara) 
Statens helsetilsyn: Hans Petter Næss og Heidi Merete Rudi (vara) 
De medisinske fakulteter: Terje Steigen og Knut Lundin (vara) 
Norsk pasientforening: Svein Erik Tangsrud og Tove Hanche-Olsen (vara) 
 
2.4 LIS 1-komité  
Spesialitetskomite for spesialistutdanningens første del ble opprettet 1. januar 2019. 

LIS1- komiteen har i 2021 hatt slik sammensetning: 

Anja Fog Heen (leder), Håvard Ulsaker (Nmf), Leonore Wünsche (Nmf), Marie Otelie Line (LIS1 – 
representant), Barbro Kvaal (Norsk samfunnsmedisinsk forening), Ulla Dorte Mathisen (Norsk 
indremedisinsk forening), Frode Ôsterling (Norsk forening for allmennmedisin), Lars Lien (Norsk 
psykiatrisk forening), Terje Lien Iversen.  

Vararepresentanter: Knut Søndenaa, Beanca Grottenberg (LIS2/3 representant), Petter Andreas 
Ringen (Norsk psykiatrisk forening).  
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LIS1-komiteen har hatt tre møter og behandlet 14 saker. Komiteen har blant annet engasjert seg i 
spørsmålet om antall LIS1-stillinger, kvalitet i LIS1-tjenesten, levert innspill til Helsedirektoratets 
rapport om LIS1- ordningen og arbeidet med forslag til endringer i felles kompetansemål og kliniske 
læringsmål i LIS1.  
 
2.5 Psykoterapiutvalget i psykiatri for 2018-2021 
I Psykoterapiutvalget for 2018 - 2021 sitter Per Anders Øien (leder), Ann Christin Øren Rivenes, Gro 
Aandahl, Lars Onsrud, Tone Madland Skeie, Øivind Ursin-Holm og Åsa Kristine Rekdal. Utvalget har i 
2021 avholdt 6 møter på Teams og to møter fysisk.  
 
2.6  IKT i helsetjenesten 
Nasjonalt e-helsestyre (NEHS): Ivar Halvorsen  

• Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT): Egil Johannesen  
• Nasjonalt utvalg for helsefag og arkitektur (NUFA): Petter Brelin  
• Endringsråd for e-resept: Egil Johannesen  
• Styringsgruppe for norm for informasjonssikkerhet (Normen): Petter Hurlen  
• Produktråd helsenorge.no: Kjartan Olafsson  
• Helsedataprogrammet (referansegruppe): Erle Refsum  
• Dokumentdeling i nasjonal kjernejournal/Grunndatatjenester:  Eirik Nikolai Arnesen  
• Pasientenes legemiddelliste (referansegruppe): Egil Johannesen og Inger Lyngstad, Peter 

Christerson   
• EPJ-løftet (styringsgruppen): Inger Lyngstad, Egil Johannesen og Eirik Nikolai Arnesen  
• Modernisering folkeregister, referansegruppe konsument: Inger Lyngstad.  
• Samordningsutvalg for meldingsutveksling (SamUt): Susanne Prøsch  
• Legemiddelprogrammet, programstyre: Jan Emil Kristoffersen  
• Pilot pasientenes legemiddelliste (PLL), styringsgruppe, Helse Vest: Torgeir Hoff Skavøy  
• Pilot multidose Helse Vest/Bergen kommune (styringsgruppe): Torgeir Hoff Skavøy  
• Sentral forskrivningsmodul, prosjektstyre: Eirik Nikolai Arnesen, Øyvind Stople Sivertsen 
• Workgroup eHealth UEMO: Kjartan Olafsson  
• Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner: Sekretariatets  

e-helseteam  
• eHealth Stakeholdergroup EU: Kjartan Olafsson  
• Standardiseringsutvalg for internasjonale standarder: Petter Hurlen  
• Områdeutvalg for digital samhandling: Eirik Nikolai Arnesen  
• Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger: Egil Johannesen, Pål Alm Kruse 
• Innføring av Snomed CT (referansegruppe): Petter Hurlen  
• Utvalg for tjenestetyper i adresseregisteret: Susanne Prøsch  
• Utredning medisinsk avstandsoppfølging (arbeidsgruppe): Petter Brelin  
• Sekretariatet har deltatt på formelle og uformelle møter med myndigheter, organisasjoner 

og interessenter, samt deltatt i internasjonale nettverk og programkomiteer for 
konferansene eHelse og EHiN.  
 

2.7  Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Utvalgets sammensetning i 2021: 
Eirik Søfteland ble valgt til utvalgets leder for perioden 1.2.2020 - 31.8.2021 sammen med følgende 
representanter:  

• Eirik Søfteland, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP   
(leder til mai 2021)  

https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=152206242011244082143104073139002155196118099216
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=229181000026006236055108231110157208255254157185
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=168250235214190188216020168020168015143104214090
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=168250235214190188216020168020168015143104214090
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=076148119035195192149135174026003224158138086029
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=055227060149102082222151035115068252146224131243
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=169028007082237063153058250003222063114015112212
https://beta.legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=225139106179036088081159071200179208113160242176
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• Anja Fog Heen, Yngre legers forening  (leder fra mai 2021) 
• Nicolas Øyan, LFKP  (fra mai 2021)  
• Michael Bretthauer, Leger i vitenskapelige stillinger  
• Peter Christersson, Allmennlegeforeningen  
• Christian Tappert, Norsk gynekologisk forening  
• Elisabeth Stura, Norsk forening for allmennmedisin (senere Sirin Johansen)  
• Svein Arne Monsen, Norsk anestesiologisk forening  
• Ellen Tveter Deilkås, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

2.8 Utvalg for menneskerettigheter 

 
Utvalget bestod i 2021 av:  
Marit Halonen Christiansen (leder), Bente Brannsether Ellingsen, Inger Marie Fosse, Kristin Hovland, 
Dragan Zerajic, Katarina Nordeng. Varamedlemmer: 1. Kåre Moen, 2 Lars Lien, 3. Hanne Dahl Vonen. 
Kristin Hovland gikk ut av utvalget fra og med 1. september, fordi hun ble valgt inn i sentralstyret og 
Kåre Moen møtte fra denne datoen som fast medlem. Utvalget har gjennom året hatt møter om lag 
hver sjette uke.   

2.9 Forskningsutvalget 
 
Legeforeningen ved fagstyret har oppnevnt et nytt forskningsutvalg for å satse på medisinsk 
forskning. Utvalget har en bred representasjon fra fagaksen og fra foreningen Leger i vitenskapelige 
stillinger, og alle medlemmene har solid forskningserfaring. 
 
Utvalget hadde følgende sammensetning i 2021: 
Mette Kalager (leder), Kalid Al-Shibli , Ingvild Alsnes, Geir Sverre Braut, Ingrid Melle, Erik Solligård, 
Jørund Straand, Marte Kvittum Tangen. 
 
2.10 Legeforeningens forhandlingsutvalg og representasjon i Akademikernes         
forhandlingsutvalg 
 
Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune  
Til 01.09.21: 
Marit Hermansen (leder), Kristin Hovland (Oslo legeforening), Nils Kristian Klev (AF), Oda Kristine 
Sandli (AF) 
Varamedlemmer: Nina Irene Wiggen (Oslo legeforening), Marit Karlsen (AF), Kristin Kornelia Utne 
(Ylf) 
Fra 01.09.21:Anne-Karin Rime (leder), Kristin Hildegard Hovland (Oslo legeforening), Nils Kristian Klev 
(AF), Erlend Elde (LSA), Kristin Kornelia Utne (Ylf), Maja Elisabeth Mikkelsen (Observatør NMF) 

Varamedlemmer: Irene Teslo (Oslo legeforening), Marit Karlsen (AF), Kjetil Askim (Ylf),  
Leonore Wünsche (Varaobservatør NMF) 
 
Forhandlingsutvalg Spekter  
Til 01.09.21:  
Marit Hermansen (leder), Anne-Karin Rime (Of), Ståle Clementsen (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf),  
Clara Sofie Bratholm (Ylf) 
Varamedlemmer: Mathias Heibert (Of), Geir Arne Sunde (Of), Håvard Ravnestad (Ylf), Oda Kristine 
Sandli (Ylf) 
Fra 01.09.21:  
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Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (Of), Ståle Clementsen (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf),  
Ingeborg Henriksen (Ylf), Mette Kalager (Observatør LVS), Nils Kristian Klev (Observatør AF), Maja 
Elisabeth Mikkelsen (Observatør NMF). 

Varamedlemmer: Mathias Andreas Heibert (Of), Frida Andræ (Of), Oda Kristine Sandli (Ylf), Lillan 
Haugen (Ylf), Martin Iversen Hagve (Varaobservatør LVS), Hans Christian Myklestul (Varaobservatør 
AF), Leonore Wünsche (Varaobservatør NMF) 
 
Forhandlingsutvalg Stat 
Til 01.09.21: 
Marit Hermansen (leder), Liv Ariane Augestad (LVS), Anne-Karin Rime (Of), Jørgen Sandberg 
Michelsen (Ylf) 
Varamedlemmer: Erik Sveberg Dietrichs (LVS), Geir Arne Sunde (Of), Ingeborg Henriksen (Ylf) 
Fra 01.09.21:  
Anne-Karin Rime (leder), Bendik Christian Brinchmann (LVS), Geir Arne Sunde (Of), Didrik Frimann 
Vestrheim (LSA), Kristin Kornelia Utne (Ylf) 
Varamedlemmer: Martin Iversen Hagen (LVS), Ståle Clementsen (Of), Tobias Iveland (Ylf) 
 
Forhandlingsutvalg Virke  
Til 01.09.21: 
Marit Hermansen (leder), Gry Torsæter Clementsen (Of), Anne-Karin Rime (Of), Morten Yung Isaksen 
(Ylf), Håvard Ravnestad (Ylf) 
Varamedlemmer: Ståle Clementsen (Of), Geir Arne Sunde (Of), Clara Sofie Bratholm (Ylf), Kristin 
Kornelia Utne (Ylf) 
Fra 01.09.21: 
Anne-Karin Rime (leder), Ståle Clementsen (Of), Søren Vindfeld (Of), Kristin Kornelia Utne (Ylf), Oda 
Kristine Sandli (Ylf) 
Varamedlemmer: Marie Skontorp (Of), Ingeborg Henriksen (Ylf), Morten Yung Isaksen (Ylf) 
 
Forhandlingsutvalg Næringsdrivende og normaltariff (Tariffutvalget)  
Til 01.09.21:  
Marit Hermansen (leder), Nils Kristian Klev (nestleder), Lars Peter Christersson (AF), Ivar Halvorsen 
(AF), Tor Magne Johnsen (AF), Nina Irene Wiggen (Oslo legeforening) 
Varamedlemmer: Dragan Zerajic (AF), Sohail Aslam (Oslo legeforening) 
Fra 01.09.21: 
Anne-Karin Rime (leder), Nils Kristian Klev (nestleder), Lars Peter Christersson (AF), Marit Karlsen 
(AF), Erik Dyb Liaaen (PSL), Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Ole Johan Bakke (LSA),  
Atif Ikram Chaudhry (Oslo legeforening) 

Varamedlemmer: Christine Agdestein (AF), Hans Christian Myklestul (AF), Stein Helge Glad Nordahl 
(PSL), Alexandros Lazaros Stefou (PSL), Sohail Aslam (Oslo legeforening) 
 
Legeforeningens representasjon i Akademikernes forhandlingsutvalg 
Akademikerne helse 
Til 01.09.21 
Marit Hermansen - nestleder, Kristin Kornelia Utne - medlem, Anne Karin Rime - medlem, Hanne 
Gillebo-Blom - varamedlem, Kristin Krogvold – varamedlem 
Fra 01.09.21 
Anne Karin Rime - nestleder, Geir Arne Sunde - medlem, Kristin Kornelia Utne - medlem, Hanne 
Gillebo-Blom - varamedlem, Kristin Krogvold - varamedlem 

Akademikerne Stat 
Nina Bergsted - medlem, Bente A. Kvamme - varamedlem 
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Akademikerne Kommune/Oslo kommune 
Pål Alm Kruse - medlem, Christine Palm - varamedlem 

Akademikerne Privat 
Frode Solberg - medlem 

Akademikerne Næring 
Espen Slettmyr - medlem 

 
3 Medlemsdata og spesialistgodkjenninger  
 
3.1 Historisk utvikling i medlemstall  
 
Per 31.12.2021 hadde Legeforeningen 38 417 medlemmer, herav 33 635 leger og 4 782 
medisinstudenter, 19 943 kvinner og 18 474 menn. Dette innebærer en økning med 1 042 
medlemmer, tilsvarende 2,8 prosent, mot en økning på 1 045 medlemmer eller 2,9 prosent året før. 
Økningen i medlemstallet er fortsatt høy hvert eneste år som følge av mange innmeldinger hvert år 
av både leger og medisinstudenter. Det er nesten like mange nye legemedlemmer i 2021 som i 2020, 
og litt flere nye innmeldinger fra medisinstudenter i 2021 enn i 2020. Økningen i medlemstallet for 
medisinstudentene har også sammenheng med at det er færre utmeldinger enn tidligere ved 
årsskiftet som følge av manglende kontingentbetaling året før, spesielt for medisinstudenter. I 2021 
har både andelen medisinstudenter og andelen pensjonister økt, slik at den prosentvise veksten i 
antallet yrkesaktive legemedlemmer er noe lavere enn den prosentvise veksten for det totale 
medlemstallet. 
 
Det er en god vekst både i antallet legemedlemmer og i antallet studentmedlemmer, og for begge er 
medlemstallet det høyeste noensinne ved et årsskifte. Et klart flertall av innmeldingene i 
Legeforeningen skjer gjennom innmelding som studentmedlem. Den langsiktige veksten er likevel 
høyere i antallet legemedlemmer enn i antallet studentmedlemmer. Andelen studentmedlemmer er 
derfor redusert fra 14,0 % per 31.12.2012 til 12,4 % både per 31.12.2020 og per 31.12.2021. 
   
I løpet av 2021 er 171 medlemmer avgått ved døden, mot 177 i 2020 som er det hittil høyeste 
antallet. Tallene inkluderer også tidligere medlemmer som var utmeldt mange år før de døde. En 
historisk oversikt over avdøde medlemmer år for år fordelt på yrkesforening mv. 2000-2021 finnes 
under "yrkesforeninger" på Legeforeningens nettsider:  https://www.legeforeningen.no/om-
oss/legestatistikk/yrkesforeninger/  
  
Det er utmeldt 130 medlemmer per 2.2.2022, med virkning fra og med 31.12.2021, som følge av 
manglende kontingentbetaling i 2021, herav 108 leger og 22 medisinstudenter. Disse tallene for 
utmeldinger pga. manglende kontingentbetaling har vist en klar nedgang de tre siste årene, spesielt 
for medisinstudentene. Men det er et høyere antall som blir utmeldt igjennom året ellers, og dette 
antallet viser ikke like stor nedgang. Det er ytterligere 413 som er blitt utmeldt igjennom året 2021, 
slik at det totalt sett er 543 utmeldte i 2021, herav 383 leger og 160 medisinstudenter, i tillegg til de 
avdøde. Bare et lite mindretall av de utmeldte blir reinnmeldt i Legeforeningen i løpet av den 
nærmeste tiden etter utmelding. 
  
Blant medlemmene av Legeforeningen som ble utmeldt med virkning f.o.m. 31.12.2021 
pga. manglende kontingentbetaling i 2021, er andelen utmeldinger høyest blant medlemmer av 
Yngre legers forening, Allmennlegeforeningen og Norsk medisinstudentforening. 
  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesforeninger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesforeninger/
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Per 31.12.2021 var 93,7 prosent av yrkesaktive leger i Norge medlemmer av Legeforeningen, ifølge 
data fra Legeforeningens legeregister, basert på alle leger som her står registrert med en adresse i 
Norge. Men det faktiske totale antallet leger i Norge er svært usikkert og kan være høyere enn det 
antallet som er registrert med adresse i Norge i Legeforeningens legeregister, og den reelle andelen 
kan derfor være lavere. Det har i mange år sett ut til at andelen medlemmer ligger noe lavere blant 
utenlandske enn blant norske statsborgere, særlig mye lavere blant statsborgere fra andre nordiske 
land, og klart høyere blant spesialister enn blant ikke-spesialister. Likevel er andelen medlemmer 
høyere blant leger under 50 år med 94,6 % enn blant leger som er 50 år og eldre med 92,9 % 
medlemmer blant leger i Norge. Blant leger som er 50 år og eldre, er andelen tidligere medlemmer 
av Legeforeningen vesentlig høyere enn blant leger under 50 år. 
  
Detaljert og oppdatert statistikk for Legeforeningens medlemmer, inkludert tall for 
medlemsendringene i 2021 og prosentandel medlemmer for ulike grupper, finnes her:  
Legestatistikk (legeforeningen.no)  
 
 
3.1.1   Legemedlemmer og studentmedlemmer 2010-2021 per 31. desember hvert år       
 

    Prosentvis vekst fra året før 
31.des Totalt Leger Studenter Totalt Leger Studenter 

 
       

2010 27 417 23 640 3 777    
2011 28 454 24 513 3 941 3,8 3,7 4,3 
2012 29 599 25 451 4 148 4,0 3,8 5,3 
2013 30 383 26 284 4 099 2,6 3,3 -1,2 
2014 31 004 26 931 4 073 2,0 2,5 -0,6 
2015 32 308 28 096 4 212 4,2 4,3 3,4 
2016 33 412 28 993 4 419 3,4 3,2 4,9 
2017 34 362 29 990 4 372 2,8 3,4 -1,1 
2018 35 188 30 921 4 267 2,4 3,1 -2,4 
2019 36 330 31 753 4 577 3,2 2,7 7,3 
2020 37 375 32 745 4 630 2,9 3,1 1,2 
2021 38 417 33 649 4 782 2,8 2,8 3,3 

   
  
3.1.2  Lokalforeninger og yrkesforeninger  
Oppdatert og detaljert medlemsstatistikk for alle lokalforeninger finnes 
på:  https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/lokalforeninger/  
   
Norsk overlegeforening er igjen blitt den største yrkesforeningen. 
 
Oppdatert og detaljert medlemsstatistikk for alle yrkesforeninger finnes under "yrkesforeninger" 
under "legestatistikk" på Legeforeningens nettsider:  
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/yrkesforeninger/   
 
3.1.3  Fagmedisinske foreninger   
Per 31.12.2021 hadde de 46 fagmedisinske foreningene til sammen omkring 33 580 ordinære 
medlemskap, fordelt på omkring 30 110 unike medlemmer. Tilsvarende tall per 31.12.2020 var 33 
099 ordinære medlemskap fordelt på omkring 29 367 unike medlemmer. Denne store økningen har i 
noen grad sammenheng med at mange allmennleger som manglet medlemskap i Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA) er blitt meldt inn her på grunnlag av Legeforeningens lover og krav om 
spesialisering i allmennmedisin. Slike innmeldinger har også skjedd i de øvrige spesialitetene, på 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/#53298
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2Flegestatistikk%2Flokalforeninger%2F&data=02%7C01%7CLisbet.Kongsvik%40legeforeningen.no%7C3bdbfeb2088f49fbbd0008d7bac4a156%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637183225985077149&sdata=Fr9vbyFnjvOzeBao3tQjsaE%2B%2Fn3E4rTmZeHihsKfLow%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2Flegestatistikk%2Fyrkesforeninger%2F&data=02%7C01%7CLisbet.Kongsvik%40legeforeningen.no%7C3bdbfeb2088f49fbbd0008d7bac4a156%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637183225985077149&sdata=0YK0saTgFjT2UElFJ%2FAn3BEAEzeEKxNen0VpuqX11ts%3D&reserved=0
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grunnlag av at Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for leger i 
spesialisering og for godkjente spesialister, men i mindre grad for ikke-spesialistene som ikke er 
allmennleger. Medlemskap i fagmedisinske foreninger er ikke obligatorisk for alle legemedlemmer, 
blant annet ikke for LIS1 og for leger i administrative og vitenskapelige stillinger.  
  
Antallet medlemskap inkluderer dobbeltmedlemskap i fagmedisinsk forening for medlemmer innen 
kirurgiske og indremedisinske spesialiteter som har ett medlemskap for den generelle, tidligere 
hovedspesialiteten og ett medlemskap for en tidligere grenspesialitet. I tillegg kommer 2 243 
assosierte medlemskap i fagmedisinske foreninger, noe som er en betydelig økning fra tidligere. Per 
31.12.2021 var det omkring 3 360 yrkesaktive legemedlemmer som manglet ordinært medlemskap i 
fagmedisinsk forening, herav blant annet ca. 2 870 medlemmer i Yngre legers forening (Ylf), 168 
medlemmer i Allmennlegeforeningen (Af) og 152 medlemmer av Foreningen for leger i 
vitenskapelige stillinger (LVS). Manglende medlemskap i fagmedisinsk forening skyldes hovedsakelig 
manglende registrering av aktivt arbeidsforhold og/eller manglende opplysninger om spesialitet for 
medlemmer som ikke er godkjente spesialister. Dette er i økende grad tilfellet blant medlemmer av 
Yngre legers forening. 
   
Oppdatert og detaljert medlemsstatistikk for alle spesialforeningene finnes her på Legeforeningens 
nettsider: https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialforeninger/   
 
Oppdatert medlemsstatistikk for medisinstudenter finnes her på Legeforeningens 
nettsider: https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/Norsk-Medisinstudentforening/   

  
3.2 Spesialistgodkjenninger i 2021 
 
Det ble i 2021 gitt totalt 1 317 nye spesialistgodkjenninger til leger, basert på Legeforeningens 
legeregister etter synkronisering mot Helsepersonellregisteret (HPR), mot 1 324 i 2020. Av disse 
spesialistgodkjenningene i 2021 er det 1 105 som er godkjente etter norske regler, en økning fra  
1 080 i 2020, og dette antallet har tidligere bare vært høyere i 2017 med 1 355 godkjenninger etter 
norske regler og 1 693 spesialistgodkjenninger totalt. 
   
Årene 2017-2021 utgjør fem av de seks årene med det høyeste antallet spesialistgodkjenninger 
noensinne.  Se statistikk over godkjente spesialister på Legeforeningens nettsider, 
her:  https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/   
 
Oversikt over antall spesialister i Norge 2008- 2021 fordelt på kjønn og historisk oversikt over antallet 
nye spesialistgodkjenninger år for år 1951- 2021 finnes på lenken ovenfor. Begge deler står her per 
spesialitet per år. Det finnes i den andre gruppen av tabeller et PDF-dokument med meget detaljert 
statistikk for alle spesialistgodkjenningene i årene 2017- 2021 tilgjengelige via lenken ovenfor, eller 
direkte her: spesialistgodkjenninger-2017-2021.pdf (legeforeningen.no) 
 
Sakkyndigvurdering av spesialistgodkjenningssøknader  
Helsedirektoratet oversender saker for faglig bistand til Legeforeningen i henhold til avtale mellom 
Legeforeningen og Helsedirektoratet.  

I 2021 mottok Legeforeningen 70  anmodninger om sakkyndigvurderinger totalt sett. Det var 13 
færre enn i 2020. I sykehusspesialitetene mottok vi 67 saker, som er 15 saker færre enn i 2020. For 
allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin mottok vi tre saker, som er 10 saker færre enn 
i 2020.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialforeninger/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/Norsk-Medisinstudentforening/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/6eaf250455d7475fa1729ee8db226751/spesialistgodkjenninger-2017-2021.pdf
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Legeforeningen mottok jevning spørsmål fra Helsedirektoratet om Legeforeningens tidligere praksis.  
Legeforeningen mottok flest søknader i rus- og avhengighetsmedisin hvor én søknad skulles vurderes 
etter konvertering til ny ordning. Andre mottatte søknader; generell kirurgi, gastroenterologisk 
kirurgi, karkirurgi, indremedisin, geriatri, psykiatri, BUP, akutt- og mottaksmedisin, anestesiologi,  
fødselshjelp- og kvinnesykdommer, hud- og veneriske sykdommer, plastikkirurgi, patologi, radiologi 
og øre-nese-halssykdommer. 

Søknadene Legeforeningen har hatt til vurdering er komplekse. Det kan forekomme at vi får tilsendt 
søknader, som Helsedirektoratet har vurdert og avslått, men fordi søkeren klager på avslaget bes det 
om en vurdering.  Det kommer fortsatt vanskelige og krevende søknader fra EØS og tredjeland. Her 
bes det om vurdering av søkernes spesialistutdanning, spesialisterfaring, og erfaring innenfor 
spesialiteten fra utlandet eventuelt fra Norge og etter den nye Spesialistforskriftens § 33, og om det 
kan anses at søkerne oppfyller alle utdanningens læringsmål. 

Saksbehandlingstiden i Helsedirektoratet for søkere utenfor EU/EØS er inntil 12 måneder mot syv 
måneder i fjor. Det samme gjelder spesialistgodkjenninger fra EU/EØS som ikke kan konverteres. 
Søknad om spesialistgodkjenning innen sykehusspesialitetene er inntil fire måneder som i fjor. 
Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet i spesialistutdanningens første del (LIS1) er 
inntil 12 måneder. Søknad om godkjenning av læringsmål i spesialistutdanningens tredje del for 
spesialitetene arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin (ASA spesialitetene) er inntil 
12 måneder. 

Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin 
Sakkyndig komite har hatt fem møter via Teams i 2021. Komiteen består av Anette Fosse (leder), 
Margrethe Stensson, Nils J. Holand, Wenche H. Nitter, Nina Ommundsen, Harald Sanaker, Gunvor 
Hanisdal og Kjellaug Enoksen.  Det ble godkjent fem leger i kompetanseområdet alders- og 
sykehjemsmedisin i 2021. 
 
Kompetanseområde i allergologi  
Sakkyndig komite har i 2021 hatt tre møter via Teams. Komiteen består av Siri Slåstad (leder) Ralph 
Doellner, Elin-Johanne Katle, Martin Sørensen, Eva Stylianou, Per Arve Lier, Karin Cecilie Lødrup 
Carlsen, Ingebjørg Skrindo. Det ble godkjent tre leger i kompetanseområdet allergologi i 2021. 
 
Kompetanseområde i smertemedisin  
Sakkyndig komite i smertemedisin har hatt digitale møter i 2021, ingen fysiske møter. Komiteen 
består av Unni Merete Kirste (leder), Trygve Thorn Skonnord, Lars Jørgen Rygh, Per Torgny Hansson 
(ut året), Sissel Breivold Roland, Turid Birgitte Boye, Cecilie Therese Hagemann og Hilde Berner 
Hammer. I kompetanseområdet smertemedisin ble to søknader behandlet i 2021. 
 

 
4   Prosjekter/annet 
 
4.1 Samlet oversikt over Legeforeningens høringsuttalelser i 2021 
 
Intern høring - Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening 

1. Intern høring - Endringer i Etiske regler for leger  
2. Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet  
3. Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak  
4. Høring - Veiledning av leger i spesialisering  
5. Landsstyresak - valg av Rådet for legeetikk 1.1.2022-31.8.2025  
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6. Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025 
7. Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud).  
8. Landsstyresak - Arrangør landsstyremøte 2023  
9. Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av 

kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens 
virkeområde mv.  

10. Høring - NOU2020:15 Det handler om Norge  
11. Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om 

administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om 
pliktbrudd  

12. Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften  
13. Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer  
14. Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 

folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.  
15. Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle  
16. Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av 

legemidler fra apotek  
17. Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i 

forvaltningen  
18. Høring - NOU 2020:17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning  
19. Innspill – utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereveier i høyere utdanning og 

forskning 
20. Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021  
21. Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og 

inntektssikring  
22. Høring - Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding  
23. Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for 

voksne Fagstyret 
24. Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder 

og paramedisinere  
25. Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten  
26. Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) 

legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a  
27. Høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske 

laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og 
røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak  

28. Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)  

29. Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien  
30. Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven  
31. Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling  
32. Høring forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av 

rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 
33. Høring - Nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr mv. Utkast til rapport til foreleggelse 

– OBS! Svært kort frist 
34. Høring - nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved akutt hjerneslag  
35. Høring - Retningslinje og pakkeforløp, ADHD 
36. Primærhelseteam - Høringsnotat med forslag til takstjusteringer 
37. Høring - Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
38. NHN - Innspillsrunde om endring av kodeverk - OBS! Kort frist 
39. Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften 
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40. Forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger mv. for utvalg som skal gjennomgå 
tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020 

41. Høring - Revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet 
42. Høring av Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge 
43. Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av 

og betaling for nasjonale e-helseløsninger 
44. Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften  
45. Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og 

avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig 
videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid  

46. Høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning 
47. Høring av endringer i Tobakkskadeloven 
48. Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring 
49. Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om 

tilknytningsformer og virksomhetsorganisering  
50. Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler 

helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av 
taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.  

51. Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi  
52. Høring - Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten 
53. Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med 

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols 
54. Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for 

pasienter og brukere  
55. Høring: Veileder til utredningsinstruksen på folkehelseområdet  
56. Høring - Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning  
57. Høring om plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense  
58. Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget  
59. Høring - Endring av trinnprismodellen  
60. Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS – OBS! Kort frist 
61. Høring - Pakkeforløp hjem for kreftpasienter 
62. Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister 
63. Høring - Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak  
64. Høring på utkast til rapport om forvaltning av OU-midlene i Akademikerfellesskapet 
65. Høring - midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda (videreføring) Administrativ 

behandling 
66. Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften  
67. Høring - Ny veileder: Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til 

utfylling 
68. Høring/Innspillsrunde - Analyse- og varslingsfunksjon for legemiddelmangel i 

primærhelsetjenesten SVÆRT KORT FRIST 
69. Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)  
70. Høring - Nasjonale faglige råd legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 
71. Høring - utkast for retningslinje for ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr etter 

folketrygdloven § 25-6 a 
72. Intern høring - Landsstyremøtet 2022: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker og 

lovendringsforslag/saker som ønskes fremmet  
73. Høring – Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon  
74. Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven 
75. Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19  
76. Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler  
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77. Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal 
legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 
(akuttmedisinforskriften)  

78. Høring - stønad til legemidler til behandling av covid-19 
 
4.2 Samlet oversikt over avviste høringer i 2021 
 

1. Høring: Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og 
begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven 

2. SSHFs høringsdokument strategi 2021-2024 
3. Høring - Om opplæring med dagpenger 
4. Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler.  
5. Høring - ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) 
6. Høring - forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard 
7. Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.) 
8. Høringsbrev - forslag til endring av Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og 

donorsæd 
9. Høring - Nasjonal standard for flysykepleiere, revidert utgave  
10. Høring - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten 
11. Høring – opptak til byttelisten 
12. Høring - Ny boligsosial lov 
13. 20/10848-3 Forhåndsvarsel og vedtak ved endring av refusjonsberettiget bruk og 

refusjonsvilkår 
14. Høring - endringer i lov om interkommunale selskaper 
15. Høring av forslag til ny forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur 
16. Høring- begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for fiskeindustrien 
17. Mattilsynet sender ut høring om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler 
18. Høring - forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda 
19. Høring – forslag til endringer i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

– rett til å stå på liste hos fastlege for utenlandske diplomater mv. 
20. Høring: Rapport «Revisjon av stadium II» i medisinstudiet ved NTNU 
21. Høring – NOU 2020: 14 Ny barnelov 
22. Høring - Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak - sommerjobb for unge med bistandsbehov 
23. Høringssak Samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger 
24. Høringsnotat om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver 
25. Høring -  forslag om utlevering av opplysninger fra a-meldingen til NAV 
26. Høring- Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og 

anleggsplasser 
27. Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge 

av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av 
utdanningslån 2021 

28. Høring- begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for renholdsbedrifter.  
29. Høring - Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og endringer i vedlegg 1 

til forskriften 
30. Høring – opptak på byttelisten: Mesalazin Orion og Salofalk 
31. Høring - opptak til byttelisten: Nordimet (4 x 0,3 ml, 4 x 0,4 ml, 4 x 0,6 ml og 4 x 0,8 ml) 
32. Høring - opptak til byttelisten: Melatonin AGB og Melatonin Orifarm 
33. Høringsbrev - Forslag til endringer i matloven 
34. Høring – forslag om endringer i innreiserestriksjonsloven – innreiserestriksjoner for 

utlendinger som gis oppholdstillatelse og bortvisning for brudd på test- og registreringsplikt 
35. Høring Ny Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord 
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36. Norges 10. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomite (CEDAW) - innspill til rapport 
37. Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk  
38. Høring - gjennomføring av eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 
39. Høring - forslag til ny forskrift om medisinsk utstyr 
40. Høring - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under 

innreisekarantene mv.) 
41. Forslag til ny forskrift om pyrotekniske artikler på høring 
42. Høring forslag til ny forskrift til åndsverkloven 
43. Høring - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers 

dokumentasjonsplikt) 
44. Høring om endring i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler 
45. Høring – Endringer i naturmangfoldlovens § 60 og forslag til ny forskrift om kontroll med 

utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell 
kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale 

46. Høring - NOU 2021: 4 - Norge mot 2025 
47. Høring - forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved 

regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden 
48. Høring - endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte 
49. Høring av forslag i endringer av klimakvoteforskriften 
50. Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog 
51. Høring om opptak til byttelisten 
52. Høring - forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven 
53. Høring om endring av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften 
54. Høringsnotat - endringer i REACH-forskriften grunnet gjennomføring av 

kommisjonsforordning (EU) 2020/878 om endringer i REACH-forordningens vedlegg II 
55. Høring - endringer i forskrifter om erstatning og kompensasjon til veteraner for å tilpasse 

forskriftene lovendringer 
56. Innspill - forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense 
57. Planprogram for helse- og omsorgsplan 2022-2032 - Høyring 
58. Høring – forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem 
59. Høring – rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten 
60. Høringsbrev – forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet 
61. Høring av forslag til endringer i egenbetalingsforskriften: Mer fleksible regler om 

egenbetaling for statlige universiteter og høyskoler 
62. Høring - Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger 
63. Høring av forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 

fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler 
64. Høring av modell for berikning av mat 
65. Høring av gjennomføring av SMB-forordningen 
66. Høringsbrev – forslag til endring i forskrift til opplæringsloven – utvidelse av 

moderasjonsordning i SFO 
67. Høring - Revidering av nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro for barn, unge, 

voksne og eldre 
68. Høring om forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge, 

forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningsstøtte 2021 og forskrift om 
endring i forskrift om utdanningsstøtte 

69. Høring av utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved 
arbeid eller tjeneste for Norges Bank 

70. Høring - forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig 
verneutstyr under covid-19 

71. Endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene – høring 
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72. Høring – endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom 
sykdom 

73. Høring - Forslag til nye regler om stiftelser 
74. Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet 
75. Høring – forslag om ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og 

vekstfasen 
76. Høring - forslag til endring i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard 
77. Høring – forslag til midlertidige endringer i valgforskriften – smittevernfaglig forsvarlig 

gjennomføring av stortingsvalget 2021 
78. Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge 

av utbruddet av covid-19 
79. Høring - endringer i forsvarstilsatteforskriften 
80. Høring - forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven 
81. Høring - forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner - 

bruk av spesialisterklæringer mv. 
82. Høring - Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken 
83. Høring - jobbfradrag for unge 
84. Public consultation: draft protocol for a benefit-risk assessment of potassium chloride as salt 

replacer 
85. Høring - Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige 

og private tjenestepensjonsordninger 
86. Høring - forslag til revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i 

Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker 
87. Høring - NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i 

bildeprogramloven 
88. Høring - Endringer alkoholloven og alkoholforskriften – Innføring av fleksibilitet i grensen for 

alkoholinnhold 
89. Høring- En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag 
90. Høring - Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning 

av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. 
91. Høring - utleveringsbestemmelse for Fenfluramin 
92. Høring - Forslag til endringer i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av 

utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere  
93. Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for 

kreftsykepleierutdanning 
94. Høyring - forslag til endringar i sosialtenestelova §§ 18 og 22 om søknad om og utbetaling av 

økonomisk stønad 
95. Høring om endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften, mfl. 
96. Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og 

opplæringsloven 
97. Høring – forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for vernepliktige i 

førstegangstjeneste 
98. Høring - forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A 

(straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom) 
99. Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges 

trygdekoordineringsforpliktelser 
100. Høring – oppføring av syv nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer 
101. Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av 

personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet 
102. Høring – BHL ervervet hjerneskade hos barn 0-18 år 
103. Sukker i kosten: høring av utkast til vurdering av sammenhenger mellom sukker og ulike 

folkehelsesykdommer 
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104. Høring – forslag til endringer i forsvarsloven 
105. Høring: IQVIA RDS Poland søker om klinisk utprøving av GMO-legemiddel JNJ-68284528 
106. Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om 

koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i 
bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 

107. Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.) 
108. Høring – endring i forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter 
109. Høring om forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av 

personopplysninger mm.) 
110. Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 

folkehelsen 
111. Høring – forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon 
112. Kort høring - overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utprøving av 

GMO-legemidler fra Miljødirektoratet til Legemiddelverket 
113. Høring - Forslag til endringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd mv. 
114. Høring - Forslag til endring i utredningsinstruksen 
115. Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven 
116. Høring forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 
117. Høring Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om tilbakebetaling 

av utdanningslån 2022 
118. Høring- utredning om foretaksstraff og korrupsjon 
119. Høring – forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative 

ordninger 
120. Helse- og omsorgsplan 2022-2032 Hareid kommune 
121. høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til 

barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.). 
122. Høring om glyfosat 
123. Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, 

medisinsk utstyr og personlig verneutstyr 
124. Høring – forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som 

følge av utbruddet av covid-19 
125. Høring om opptak på byttelisten - lanreotid injeksjonsvæske 
126. Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende 

legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved 
koronautbruddet 

127. Høring - forslag om endring i forskrift om tatoveringsprodukter 
128. Høring om opptak på byttelisten - - Levosert og Mirena 
129. Høring - Opptak på byttelisten av Lantus og Abasaglar 
130. Høring - Opptak på byttelisten av Humalog og Insulin lispro Sanofi. 
131. Høring - Opptak på byttelisten av Gonal-f og Bemfola. 
132. Høring - Opptak på byttelisten av Forsteo og Terrosa. 
133. Høring - opptak på bytteliste av Bencium og Calcigran Forte tyggetabletter. 
134. Høring - opptak på bytteliste av Bencium og av Daivobet og Calcipotriol/Betamethasone 

Sandoz salve 
135. Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2022 
136. Høyring – forslag til endringar i maskinforskrifta 
137. Høring – Forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for 

frivillige tiltak på barne-, oppvekst og familieområdet mv. 
138. Høring om opptak på byttelisten - Livogiva og Movymia (teriparatid) 
139. Høring – forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år 
140. Høring - Sørlandet Sykehus HF - Utviklingsplan 2040 
141. Høring – Områdeplan for Hjelmeland sentrum - R179 
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