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Den norske legeforening 
Sekretariatet 
      
  Fullført og godkjent den  13.12.2021 
  
 
 

Referat 
 

fra 
 

sentralstyrets møte 3. desember 2021 
 

Legenes hus, Oslo/digitalt 
 

 
 
Til stede fra 
sentralstyret: Anne-Karin Rime, Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Geir Arne Sunde, Ingeborg 

Henriksen, Kristin Hildegard Hovland, Ole Johan Bakke, Kristin Kornelia Utne 
(digitalt),  Ståle Clementsen (digitalt) 

  
  
   
sekretariatet: Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: 

Generalsekretær Siri Skumlien. Avdelingsdirektørene 
Lars Duvaland, Jorunn Fryjordet, Erling Bakken, Kari-Jussie Lønning 
 
Knut Braaten, Gisle Bruknapp, Øydis Rinde Jarandsen, Merethe Dal, Kjell 
Walquist, Nina Evjen, Bente Kristin Johansen, Jan Emil Kristoffersen, Tone 
Houge Holter, Kari Eikvar, Maria Skage El-Yousef, Marlene Havn Sæter, Gorm 
Hoel, Kristoffer Dalbak, Espen Slettemyr, Anne Ringnes, Eirik Nikolai Arnesen, 
Gjøril Bergva, Bente Kvamme, Jan-Emil Kristoffersen, Aadel Heilemann 
 
Anne Torill Nordli (ref) 
 

 
   Kjartan Olafsson, leder av IT-utvalget innledet i sak  150 /21.  
   Anne C. Harvei, Utvalg for legehelse, innledet i notat 6 

 
 

Politikk- og strateginotater: 
 

Notat 1: Viktige saker i regjering og Storting 
Notat 2: Månedens mediebilde  
Notat 3: OECD Health at a Glance 2021 – sentrale funn 
Notat 4: Legebarometeret – evaluering og videre planer 
Notat 5: Legeforeningens aktiviteter innen e-helse 2022-23 
Notat 6: Bekymringsmelding fra Utvalg for legehelse 
 



   

2 
 

   
  Rapporteringer og kommentarer: 

- Møte med helseminister 3.12.21 – tema: Covid 19 
- Møte i 3-partssamarbeidet om fastlegeordningen 
- Legelisten i Høyesterett. Dom forventes å komme før jul 
- Generalforsamling/møter CPME, Soria Moria 25.-28.11. Ole Johan Bakke er 

gjenvalgt som visepresident og  Kristin Kornelia Utne er delegat i CPME. 
- Behov for økt synliggjøring av Legeforeningens internasjonale arbeid 
- Underveisrapport - evaluering fagaksen – spørsmål om utsettelse  
- Tariffkurs 

 
   
 

Orienteringssaker: 
  Høringer fagstyret  

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

 
  Referat fra møte i IT-utvalget 9.11.21 - SAK2021006707 
  Lederseminaret 2022 - Status og videre planlegging - SAK2021006960 
 
 
II  Beslutningsmøte 
 

 
 
Sak 142/21 Sentralstyrets satsingsområde 2022-2023: "Sykehus med rom for god   
  pasientbehandling og godt arbeidsmiljø" – forslag til retning og organisering  
Sak 1.01- SAK2021006881 

Sentralstyret vedtok 28.10.2021 " Sykehus med rom for god pasientbehandling og 
godt arbeidsmiljø" som et av tre satsingsområder for perioden 2022 – 2023. En 
arbeidsgruppe, som hadde bestått av utvalgte sentralstyremedlemmer og 
sekretariatet, hadde utarbeidet en prosjektskisse med forslag til nærmere beskrivelse 
av målområder, tiltak og organisering av satsingsområdet. 
 
Vedtak 
Sentralstyret ga sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til innretning av 
satsingsområdet. På bakgrunn av diskusjonene i møtet, gis president fullmakt til å 
beslutte en endelig sammensetning av representanter til prosjektgruppen. 
Prosjektgruppen skal jobbe videre med forslag til prosjektmandat og fremdriftsplan 
som legges frem på sentralstyrets møte i januar.  
 
Det avsettes inntil kr 200 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto til å iverksette en 
undersøkelse vedrørende byggeprosessen av ett sykehus utenfor Helse Sør-øst. 
 
Sekretariatet bes om å strukturere dokumentene i sentralstyrets tre satsingsområder 
i en felles mal. 
 

Sak 143/21  Legeforeningens lederpris 2022  
2.01- SAK2021005793  

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/
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Legeforeningens lederpris deles ut på landsstyremøtet og har en solid posisjon og 
status. Sekretariatet redegjorde for statutter og praksis knyttet til utdeling av prisen. 
Forslag til nye medlemmer av innstillingskomiteen ble lagt fram. 
 
Vedtak 
Sentralstyret utnevnte Geir Arne Sunde, leder av Overlegeforeningen, Kristin Kornelia 
Utne, leder av Yngre legers forening og Nils Kristian Klev, visepresident i 
Legeforeningen og leder av Allmennlegeforeningen som medlemmer av Lederprisens 
innstillingskomite. 

  
Sak 144/21  Høring –Forslag til endringer i forskrift 8.desember 2016 nr. 1482 om 

spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) 

2.02 -SAK202100197 
Helse og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring "Forslag til endringer i 
forskrift 8.desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 
for leger og tannleger (spesialistforskriften)". Sekretariatet hadde utarbeidet utkast 
til høringssvar basert på innspill fra foreningsledd.  
 
Vedtak  
Utkast til høringsuttalelse justeres i tråd med diskusjonen i møtet. Presidenten gis 
fullmakt til å godkjenne endelig høringsuttalelse før den oversendes Helse – og 
omsorgsdepartementet som Legeforeningens høringssvar i saken.    
 

Sak 145/21 Forhandlingsfullmakt for RescEU  
2.03-SAK 2021006432 

Høsten 2020 inngikk Norge avtale med EU-kommisjonen gjennom The Directorate-
General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations om å 
etablere og drifte et ambulansefly for transport i Europa av pasienter med alvorlige 
smittsomme sykdommer. I søknaden til EU ble det lagt som en forutsetning for 
prosjektet at det skal bemannes med 7 leger, 7 sykepleiere og 7 paramedics. 
Vakthavende team skal i løpet av 24 timer kunne rykke ut på et slikt frivillig oppdrag. 
Legeforeningen var i dialog med Helse Sør-Øst om innholdet i avtalene som skulle 
inngås med helseforetakene. Sentralstyret behandlet spørsmålet om 
forhandlingsfullmakt for RescEU, herunder signering av sentral forhandlingsprotokoll.  
 
Vedtak  
Presidenten gis fullmakt til å vedta krav, fremforhandle og inngå en særavtale om 
beredskap knyttet til RescEU-ambulansefly. 
 

Sak 146/21 Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften  
2.04-SAK202100194 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag 
til endringer i kjernejournalforskriften. Departementet foreslo i høringen at det 
presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten 
(herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante 
legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens legemiddelliste, uten 
samtykke fra pasienten.  
 
Vedtak  
Utkast til høringssvar godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet 
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Sak 147/21 Sentralstyrets satsingsområde 2022-2023. Fastlegeordningen - mål, tiltak og 
organisering 

2.05 -SAK2021006928   
Sentralstyret vedtok 28.10.2021 "En fastlegeordning som sikrer gode og likeverdige 
helsetjenester til hele befolkningen" som et av tre satsingsområder for perioden 
2022 – 2023. En arbeidsgruppe, som har bestått av utvalgte sentrale tillitsvalgte og 
personer fra sekretariatet, laget forslag til nærmere beskrivelse av mål, tiltak og 
organisering av satsingsområdet. Arbeidsgruppen foreslå også å endre tittelen på 
satsingsområdet til "Beholde fastlegeordningen for å sikre gode og likeverdige 
helsetjenester til hele befolkningen".  
 
Vedtak  
Sentralstyret ga sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag. 
 

Sak 148/21 Norsk medisinstudentforenings beredskapsavtale med Sjømannskirken 
2.06-SAK2021006033 

Norsk medisinstudentforening skal inngå en beredskapsavtale med Sjømannskirken 
for å sikre at norske medisinstudenter i utlandet blir tatt hånd om i krisesituasjoner. 
Sentralstyret vedtok å yte 25 000 kr i tilskudd til NMF som en engangssum for å 
dekke kostnadene med avtalen det første året.  
 
Vedtak 
Legeforeningen yter tilskudd på 25 000 kr til Norsk medisinstudentforening for å 
dekke deres kostnader til beredskapsavtale med Sjømannskirken for avtaleåret 2022. 
Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto. 
 

Sak 149/21 Oppnevning av styremedlemmer til Allmennmedisinsk Forskningsfond  
3.01-SAK2009003950 

Funksjonsperioden for Allmennlegeforeningens representant i styret for 
Allmennmedisinsk forskningsfond går ut 31.12.21. Det var innhentet forslag til 
representant fra Allmennlegeforeningen. 

 
Vedtak 
Representanter til styret for Allmennmedisinsk forskningsfond for perioden 1.1.22-
31.12.25 oppnevnes i tråd med innkommet forslag. 

 
Nestleder:  Nils Kristian Klev (leder Allmennlegeforeningen) 
Vara:   Marit Tuv  

 
Sak 150/21 Oppnevning av nytt IT-utvalg 1.1.2022-31.12.2023 og IT-utvalgets  
  egenevaluering 
3.02-SAK2021006865  

Sekretariatet redegjorde for IT-utvalgets organisering i perioden og foreslo en 
videreføring med små justeringer for neste periode. Foreningsleddene var blitt 
kontaktet om forslag til medlemmer til IT-utvalget for perioden 2022-23.  
 
Vedtak 
Sentralstyret vedtok oppnevning av nytt IT-utvalg for 2022-23: 
 
Allmennlegeforeningen    Bernard Holthe 
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Erle Refsum 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid  Ingen repr. foreslått 
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Norsk medisinstudentforening   Maja Mikkelsen 
Norsk forening for allmennmedisin/ 
Faggruppen for EPJ og elektronisk samhandling Susanne Prøsch 
Norsk overlegeforening    Gunvor Langebrekke Eikeland 
Praktiserende spesialisters landsforening Maria Barøy Ræder 
Yngre legers forening    Anders Dyreborg Nielsen 
 
Fra sentralstyret oppnevnes Ingeborg Henriksen.   
 

Sak 151/31 Sentralstyrets satsningsområde 2022-2023. Læring og kompetanse gjennom  
  hele legelivet 
3.03-SAK2021006977  

Sentralstyret vedtok 28.10.2021 "Læring og kompetanse gjennom hele legelivet" som 
et av tre satsingsområder for perioden 2022 – 2023. En arbeidsgruppe, som har 
bestått av utvalgte sentrale tillitsvalgte og personer fra sekretariatet, laget forslag til 
nærmere beskrivelse av mål, tiltak og organisering av satsingsområdet.  
 
Vedtak 
Sentralstyret ga sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til innretning av 
satsingsområdet. Mål og målformuleringer spisses ytterligere i tråd med diskusjonen 
i møtet. 

 
Sak 152/31 Budsjett for Utdanningsfond I for 2022 
3.31-SAK2021006839 

Det forelå forslag til budsjett for Utdanningsfond I for år 2022. Budsjettet var gjort 
opp med et driftsunderskudd på kr. 4 965 023 (før evt. finansposter) og med en 
samlet kostnadsside på kr. 55 488 328. 
 
Vedtak 
Legeforeningens delbudsjett for virksomheten i Utdanningsfond I for 2022 vedtas i 
henhold til saksfremlegg med et negativt driftsresultat på kr. 4 965 023.  
 

Sak 153/21 Oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse  
4.01-SAK2021006939 
  Leder og to av medlemmene i Utvalg for legehelse sto på valg og forslag på  
  oppnevning ble lagt fram.  
   
  Vedtak 
  Sentralstyret sluttet seg til sekretariatets innstilling.  
  Utvalg for legehelse får derved følgende sammensetning: 
 

Anne Cecilie Harvei, leder  (2022 - 2025)  
Dragan Zerajic   (2022 - 2025) 
Anders Prestmo  (2022 - 2025) 
E. Margrethe Kjølseth   (2020 - 2023) 
Åse Valla   (2020 - 2023) 

 
Sak 154/21 Detaljbudsjett for Den norske legeforening 2022    
4.02-SAK2021005778 

Det forelå forslag til detaljbudsjett for 2022. Budsjettet bygger på rammebudsjett 
vedtatt i landsstyremøtet 2021 og er revidert på grunnlag av ny informasjon som er 
relevant for budsjettsituasjonen i 2022. 
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Vedtak 
Sentralstyret vedtok det fremlagte forslag til detaljbudsjett for Den norske 
legeforening for 2022. Generalsekretæren har gjennom budsjettåret fullmakt til å 
foreta omprioriteringer i budsjettet innenfor budsjettets rammer og innenfor de 
prioriteringer som følger av landsstyrets vedtak, av Prinsipp- og arbeidsprogrammet, 
samt av sentralstyrets ulike vedtak. 

 
Sak 155/21 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2021 
4.03-SAK2021002248 
  Legeforeningens regnskap per oktober 2021 ble presentert. 
 

Vedtak 
Regnskapet per oktober 2021 tas til etterretning. 

 
Sak 156/21 Landsstyremøte – Valg av dirigenter ved landsstyremøte 2022 
5.01-SAK2021006786 

Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter. 
Sekretariatet la frem forslag til valg av dirigenter på landsstyremøte 2022. 
 
Vedtak 
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på at Anne Mathilde Hanstad og Kristian 
Fosså velges som dirigenter på landsstyremøte 2022.   
 

 

  
 
 

Anne Karin Rime 
  
 

Nils Kristian Klev    Geir Arne Sunde   Kristin Kornelia Utne  
 
 
Marit Karlsen    Ole Johan Bakke   Ståle Clementsen 
 
 
 Kristin Hildegard Hovland   Ingeborg Henriksen 
 


	Anne Karin Rime

