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Saker Tittel Vedtak Resultat Oppfølging Status 

Sak 1 
 

Godkjenning av innkallingen 

 

Innkallingen til landsstyremøtet  1.3. juni 2021 
godkjennes. 

Enstemmig vedtatt Ingen OK 

Sak 2 
 

Valg av dirigenter Anne Mathilde Hanstad og Kristian Fosså velges som 
dirigenter ved landsstyremøtet 1.-3. juni 2021  

Enstemmig vedtatt Ingen OK 

Sak 3 
 

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden for landsstyremøtet 1.-3. 
juni 2021 godkjennes 

Enstemmig vedtatt Ingen  OK 

Sak 4 
 

Sakliste for landsstyremøtet Saklisten godkjennes.  Enstemmig vedtatt Ingen OK 

Sak 5 
 

Valg av redaksjonskomité 

 

Som medlemmer av redaksjonskomiteen velges Sigrid 
Risøe, Ylf (leder), Erik Høiskar, Of og Marit Tuv, Af 
... 

Enstemmig vedtatt Ingen OK 

Sak 6 

 

Helsepolitisk debatt - Helse og 
trygghet først 

 

 

Deltakere: Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
(Høyre), første nestleder i helse- og omsorgskomiteen 
og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp) 
Kjersti Toppe  og helsepolitisk talsperson for 
Arbeiderpartiet (Ap) Ingvild Kjerkol. Debattleder 
Markus Moe.  

Debatt Ingen  OK 

Sak 7 
 

Sentralstyrets melding om Den 
norske legeforenings virksomhet for 
perioden 1.1. – 31.12. 2020 

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2020 til 
31.12. 2020  godkjennes. 

Forslag fra Cecilie Risøe, Fagdelegat 
Nederst på side 48, under overskriften 
Tidsskriftet generelt:  
Tidsskriftrådets årlige evaluering 
konkluderte med at samtlige kriterier 
sjefredaktøren skal evalueres etter, var 
svært tilfredsstillende oppfylt for 2020. 
I vedlegget under Råd og utvalg: 
Tidsskriftrådet 
Tidsskriftrådet gjennomfører en årlig 
evaluering av sjefsredaktørens arbeid og 
resultater. Rådet besto i 2020 av Cecilie 

Enstemmig vedtatt 
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Risøe (leder, fagstyret), Berit Nyman 
(Fagpressen) , Mette Brekke 
(redaksjonskomiteen) og Ole Strand 
(desisorutvalget). 

 
 

 

 

Sak 8 Tidsskriftet. Orienteringer ved 
sjefredaktør  

 Til orientering  OK 

Sak 9 Aktuelle sak: Sykehusbygg og sikring 
av ansattes medvirkning  

Innledere: Anne-Karin Rime, sentralstyremedlem og 
leder av Overlegeforeningen: Medvirkning og 
påvirkning i byggeprosesser - Hvor blir beslutninger 
tatt? 
Kristin Kornelia Utne, sentralstyremedlem og leder av 
Yngre legers forening: Hvilke følger får det for 
arbeidsmiljø, pasientbehandling og beredskap når 
sykehus bygges for lite?  
Nils Kristian Klev, sentralstyremedlem og leder av 
Allmennlegeforeningen: Hvilke konsekvenser får det 
for fastlegene og kommunehelsetjenesten når 
sykehusene bygges med for dårlig kapasitet? 
 
Debattleder Are Brean.  
 

Debatt  OK 

Sak 10 Arbeidsprogram 2021-23 
 

Forslag til arbeidsprogram. 
Innlegg, forslag.  

Arbeidsprogram vedtatt  OK 

Sak11 Endringer reglement Rådet for 
legeetikk 

Forslag til endringer i Etiske regler for leger vedtas. Vedtakstpunktene 1-6 vedtatt samlet, 
enstemming 

 OK 

Sak 12 Forslag om observatørstatus i 
sentralstyremøtene for 
Akademikernes leder Kari Sollien 

 

"Kari Sollien gis observatørplass med møte- og talerett 
i sentralstyrets møter for perioden 1. september 2021 
til 31. august 2023, forutsatt at hun innehar vervet 
som leder av Akademikerne i denne periode."  

Enstemmig vedtatt Kari Sollien sluttet i 
Akademikerne 
3.11.2021 og 
observatørplassen 
oppheves. 

OK 

Sak 13 
Valg av lokal arrangør 
landsstyremøte 2023 

Sak lagt fram uten innstilling Nordland legeforening arrangerer 
landsstyremøte 2023 i Bodø i 
tidsrommet 6.-8. juni 2023. 

 Dialog med 
Nordland 
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 legeforening er 
etablert. 

Sak 14 Avvikling Norske lægers 
begravelseskasse 

 

Norske lægers begravelseskasse avvikles i tråd med 
vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 22.7.2020. Kr 
310 905 fordeles blant medlemmene, og kr 9 601 663 
overføres SOP.  

Enstemmig vedtatt SOP/ØKAD OK 

Sak 15 Forslag om lovendring vedrørende 
medlemskap i tidligere 
hovedspesialitetsforening 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag om endringer i medlemskap i tidligere 
hovedspesialitetsforeninger.  Nytt § 3-6-2 fjerde ledd, 
som vil medføre renummerering av de øvrige leddene 
(endring i kursiv og understreket): 
 
Forslag fra John Christian Glent, Fagdelegat 

Tillegg til Risøe sitt forslag 
(4) Medlemmer med godkjenning i tidligere 
grenspesialitet(er), som er utdannet i 
ordningen gjeldende frem til 1.3.2019 og har 
dobbelt spesialitet innen kirurgi eller 
medisin, kan tilmeldes både den 
fagmedisinske forening for tidligere 
grenspesialitet og Norsk kirurgisk forening 
eller Norsk indremedisinsk forening. 
Lovendringen får ikke tilbakevirkende kraft. 
De som har dobbelt medlemskap ved 
tidspunkt for lovendringen beholder dette. 

Forslag til (4) vedtatt med 130 
stemmer for.  

JA/ØKAD OK 

Sak 16 Valg av president, visepresident, syv 
sentralstyremedlemmer og tre 
varamedlemmer  

Valg av president, visepresident og nye medlemmer 
og varamedlemmer 

Valgt ble……  OK 

Sak 17 Valg – SOP 

 

 Marit Hermansen velges som leder av SOPs styre. 
Som nytt medlem velges Rune Burkeland-Matre, med 
personlig varamedlem Elisabeth Stura. Alle velges for 
perioden 2022 – 2025. 

Enstemmig valgt  OK 

Sak 18 Valg Rådet for legeetikk henhold til Reglement for Rådet for legeetikk § 3 og 4 
og  jf. lovenes § 3-1-3, pkt. 12, skal landsstyret i år 

Enstemmig valgt  OK 
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velge nye medlemmer av Rådet for legeetikk. 
Innstilling:  
 
Leder  Svein Aarseth 
Nestleder Tilde Broch Østborg 
Medlemmer Siri Brelin 
  Tina Shagufta Kornmo 
  Olav Gunnar Ballo 
 
Varamedlemmer: 1. Jacob Jorem  
  2. Jan-Henrik Opsahl 
 

Sak 19 Valg – valgkomite 

 

 

 

 

I henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 8 og § 3-2-1, 6. 
ledd skal landsstyret velge en valgkomité med tre 
medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. Det har vært vanlig praksis at leder velges 
særskilt i landsstyremøtet. I samsvar med vanlig 
praksis forberedes valget direkte i landsstyremøtet 
uten at valget er forberedt av valgkomiteen eller 
sentralstyret. 
 

Valgt ble 

Leder Ivar Halvorsen 

Medlem Anja Vog Heen, Jon Helle 
 
Varamedlemmer 
1. Cecilie Risøe 
2. Kirsten Toft 
3. Clara Bratholm 

 OK 

Sak 20 Valg – desisorutvalg 

 

 

I henhold til Legeforeningens lover § 4-4 velger 
landsstyret desisorutvalg – leder og to medlemmer -  
for landsstyreperioden. Saken legges frem for 
landsstyret uten innstilling fra sentralstyret. 

Valgt ble Ole Edvard Strand, leder og 
Harald Bergan og Guri Marte Mpote, 
medlemmer.  
 

 OK 

Sak 21 

 

Regnskap for Den norske 
legeforening 2020 

Regnskap for Den norske legeforening, som viser et 
årsoverskudd på Kr 110 119 252,-  godkjennes og 
fastsettes som foreningens regnskap for 2020.  
 

Enstemmig vedtatt  OK 

Sak 22 Regnskaper for 2020 til landsstyrets 
orientering 

Regnskaper til landsstyrets orientering ble lagt fram Enstemmig vedtatt  OK 
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Sak 23 Godkjenning av styrets årsberetning 
og regnskap for SOP 2020 

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et 
årsoverskudd på kr 42 601 821 godkjennes og 
fastsettes som stiftelsens regnskap for 2020. 

Enstemmig vedtatt  OK 

Sak 24 

Budsjett for Den norske legeforening 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentralstyret la fram forslag til budsjettvedtak.  
 

Forslag fra Tord Moltumyr, Hordaland legeforening 
Medlemskontingent for alderspensjonister 
>75 år 
Bakgrunn: I vedlegg til Dnlf sitt budsjett 2022 
framgår at alderspensjonister > 75 år ikke 
betaler medlemskontingent. Studenter 
betaler kr. 760, og alderspensjonister < 75 år 
betaler kr. 1950. Studenter og nyutdannede 
leger har som regel vesentlig dårligere 
privatøkonomi enn alderspensjonister. Leger 
har nå autorisasjon til fylte 80 år, og mange 
av disse er yrkesaktive. Legeforeningen har 
gunstige medlemsfordeler innen reise, bank, 
forsikring, bilkjøp mv. som  alle medlemmer 
kan benytte seg av. Fritak for kontingent ved 
fylte 75 år kan derfor framstår som urimelig 
overfor unge leger som betaler opptil 10.000 
kroner i årlig kontingent. Forslag til vedtak: 
 
Sentralstyret skal til landsstyremøtet i 2022 
legge fram sak om fastsettelse av 
medlemskontingent for alderspensjonister 
over 75 år. 
 

Forslag fra sentralstyret 
Sentralstyret skal til landsstyremøtet i 2022 
legge fram sak om eventuell fastsettelse av 
medlemskontingent for alderspensjonister 
over 75 år. 
 

Forslag fra John Christian Glent, Fagdelegat 
Finansiering av Norsk Kirurgisk Forening og 
Norsk indremedisinsk forening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt med 132 stemmer.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak til 
landsstyremøte 
2022 
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NKF og NIF har et fagmedisinsk ansvar for 
betydelig mange flere medlemmer enn de 
mottar støtte for da ingen medlemmer kan 
telle dobbelt. Det ble på Landsstyremøtet 
2019 vedtatt en overgangsordning som 
sikret en minimums-kompensasjon fra 2019-
2022. Når denne ordningen utløper vil det 
forventes en betydelig reduksjon i støtten til 
NKF og NIF.  
Landsstyremøtet ber sentralstyret nedsette 
en gruppe med representanter fra NKF og 
NIF som ser på videre alternativer for 
finansiering av de gamle 
hovedspesialitetsforeningene etter 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
Forslaget oversendes sentralstyret 

 

 

 

ØKAD/JA 

 

 

 

 

 

Pågår 

 

30.3.2022 


