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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

Dato:  10. mars 2020 

 

Møtested: Gardermoen 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin fra kl 13.00 

 

Forfall:  Elin Kjølsrød Ødemark  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Karin Wallin 

 

 

Sak 60/2020: Leders 10 minutter 

 

o Samling for primærhelseteam 

o Møter på Stortinget 

o Møte med helse- og omsorgskomiteen  

o Møte med enkle digitale tjenester – Edit  

o Faste møter med Helsedirektoratet om koronaviruset  

o Brev til Helsedirektoratet om krav til resertifisering i forbindelse med koronaviruset 

o Forhandlingsutvalgsmøte i Spekter 

o Møte med Finn Henry Hansen om løft for fastlegeordningen.  

 

 

Sak 61/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

o Grunnkurs A på Voss på mandag 

o Helsenorge.no og digital dialog fastlege 

o Smågruppevirksomhet på små steder og krav til antall deltagere 
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Sak 62/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 13. februar 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent 

 

Sak 64/2020: Våruka 2020 

 

 Kurskomitéen orienterer om kurs i helsepolitikk.  

 

 Sekretariatet orienterer om status for Våruka.  

 

 Kurs 

 Grunnkurs A: 38 

Grunnkurs D: 84 (kun 54 plasser) 

Kurs i økonomi og aktivitetsstyring: 7 

Kosthold, aktiviteter og stressmestring som medisin mot livsstilsykdommer: 25 

Helsepolitikk: 95 

Astma: 35 

Veiledning: 29 

Stressmestring og egenomsorg: 35 

Normaltariffen: 59 

 

Møter:  

AF landsrådsmøte: 117 

NFA sitt årsmøte: 69 

 

Sosiale arrangementer:  

Mandag: 57 

Tirsdag: 64 

Onsdag: 54 

Torsdag: 83 

 

 

 

 

 

Sak 65/2020: Våruka 2021 

 

 Sekretariatet orienterer om status for arbeidet med Våruka 2021. 

 

 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

  

Sak 66/2020: Landsrådsmøtet 

 

 Nils Kristian Klev orienterte om mulige planer for landsrådsmøtet. 

 

 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 67/2020: Budsjett 2021 

 

 Styret diskuterte budsjett 2021 med presentasjon av honorarutvalgets forslag og hvilken 
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innvirkning det vil ha for aktivitetsnivået i foreningen og behovet for et forslag til 

alternativ praksiskompensasjonssats.  

 

Økningen av praksiskompensasjon med 15% med virkning fra 2020 gir en betydelig 

økning av AFs utgifter og budsjettet for 2020 ble satt opp med 1,7 mill i underskudd. Det 

er derfor behov for en gjennomgang av AFs aktiviteter for å bringe fremtidige budsjett 

for ordinær drift i balanse. Styret så på innsparingsmuligheter. 

 

Maksimal årsmøtefastsatt kontingent kr 925,-.  

 

Styret kan akseptere årsmøtefastsatt kontingent på kr 700,-. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt utarbeider utkast til budsjett som sendes 

styret.  

 

Sak 68/2020: Årsmeldingen 

  

Saken behandles på e-post etter møtet.  

 

Sak 69/2020: Fastlegen.no 

  

Det enkelte styremedlem oppfordres til å tenke ut forslag til artikler til Fastlegen.no. 

  

Sak 70/2020: Arbeidsmøtet i september 

 

 Vedtak: Planlagt reise avlyses. 

Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt kommer med forslag til sted i Norge. 

 

Sak 71/2020: Medlemsmøter 

 

 

Styret diskuterte om det er behov for flere medlemsmøter. 

 

Leder kan delta på medlemsmøter lokalt for å orientere om arbeidet vårt med 

handlingsplanen og svare ut spørsmål.  

 

Styret vært i Drammen og skal til Bergen, leder skal på møte med Oslo-leger og til 

Narvik og Mosjøen, planlagt møte med Akershuslegeforening er utsatt.  

Styret diskuterer øvrige aktuelle steder for medlemsmøter. 

 

Sak 72/2020: Koronaberedskap 

 

Nils Kristian Klev orienterte om Legeforeningens arbeid og interne organisering 

Styret diskuterer AFs rolle, organisering av arbeidet og betydningen koronautbruddet vil 

kunne få for annet arbeid og planlagte møter og kurs. 

 

Dekning for næringsdrivende leger som blir satt i karantene pga koronaviruset ble  

diskutert i trepartssamarbeidet uten at det førte til en løsning. Nils Kristian Klev orienterte 

om den videre prosessen med KS for å få til en løsning.   

 

Viktig å få ut informasjon til medlemmene fortløpende fremover.  
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Kan telefonkontakt likestilles med videokontakt i denne situasjonen?  

 

Styret diskuterte eventuelle avlysninger av kurs. 

 

Fond II hadde møte 9. mars 2020 og besluttet å dekke reiseutgifter til kursdeltakere ved 

kurs som blir avlyst på grunn av koronaviruset.  

 

Vedtak: Geilokurset avlyses.  

 

Sak 73/202: Ny vara til Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 

 

Elin Kjølsrød Ødemark hadde bedt om avløsning som observatør i Allmennmedisinsk 

forskningsutvalg (AFU).  AF sin vara Dragan Zerajic rykker derfor opp som representant.  

 

AF velger ny vara for AFU. 

 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

Sak 74/2020: Turnusrådet 

 

Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. 

Allmennlegeforeningen har en representant og en vara i turnusrådet. 

 

På styremøtet 12. september 2019 oppnevnte AF Elin Ødemark som medlem og Marit 

Tuv som vara. Elin Ødemark ønsker avløsning, og Marit Tuv rykker derfor opp som 

medlem.  

 

AF velger ny vara til turnusrådet.  

 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

 

Sak 75/2020: Sentral kurskomite 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. november 2019 fra 

Legeforeningen om sentral kurskomite. Dokumentet legges separat i Teams. 

 

 Den sentrale kurskomité har som oppgave å beslutte hvilke tillitsvalgtkurs som inngår i 

Legeforeningens sentrale kurskalender, vedta læringsmål for de ulike kurs som inngår i 

denne, føre tilsyn med at målbeskrivelser for tillitsvalgtkurs holdes innenfor OU-

ordningens formål og sentralstyrets prioriteringer, samt vurdere fordeling av OU-midler 

innenfor de ulike sektorer basert på føringer fra sentralstyret. Komiteen skal bestå av 

lederne for Of, Ylf, AF, LSA, LVS, PSL og NAMF. Komitémedlemmet står fritt til å utpeke sin 

stedfortreder fra det respektive yrkesforeningsstyret i styreperioden.   

 

 Fra AF deltar Nils Kristian Klev. Han orienterte om første møtet i kurskomiteen.  

 

 Vedtak: Styret tok orientering til etterretning.   

 

Sak 76/2020: Tid til en god legehverdag – referansegruppen 

 

 Sentralstyret hadde vedtatt organiseringen og prosjektmandatet for satsingsområde 3 , 
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Tid til en god legehverdag.  

 

AF var bedt om å stille med en i referansegruppen for satsingsområdet. 

 

Marit Karlsen deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

Sak 77/2020: Oppnevning av medlemmer i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. februar 2020 fra Legeforeningen 

om oppnevning av medlemmer i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.  

 

Det skal være ny oppnevning av medlemmer i utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

Peter Christersson er foreslått fra Allmennlegeforeningen. 

 

Sak 78/2020: Fakturering leger for materiell 

 

 Nils Kristian Klev orienterte om at Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. 

februar 2020 fra en tillitsvalgt om 10-takstene til legevakt.  

 

 Styret drøftet saken: 10 takser, medisiner og forbruksmateriell. 

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 79/2020: Helsefellesskapene 

  

Nils Kristian Klev orienterte om de kommende helsefellesskapene (Nasjonal helse- og 

sykehusplan) 

 

Styret diskuterte hvordan fastlegene som skal sitte i fellesskapene bør rekrutteres og 

hvordan en kan sikre at de blir representative for fastlegene.  

 

Det er satt i gang et samarbeid mellom FAG og JA i sekretariatet som vil jobbe med 

dette. 

 

Vedtak: Det er viktig at fastlegene oppnevnes av riktig instans.  

 

Sak 80/2020: Invitasjon til LVS årsmøte og fagpolitisk 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. februar 2020 fra Leger i 

vitenskapelige stillinger med invitasjon til årsmøte og fagpolitisk seminar i Tromsø 26. - 27. 

mars 2020 

Frist: 6. mars 2020 

Vedtak: Allmennlegeforeningen kan ikke delta.  

 

Sak 81/2020: Invitasjon til faglandsrådsmøtet 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. februar 2020 fra fagstyret med 

invitasjon til faglandsrådsmøtet som avholdes på Soria Moria hotell og konferansesenter 

15. – 16. april 2020.  
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 Møtet er utsatt til høsten 2020.  

 

Sak 82/2020: Høring - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i 

spesialisthelsetjenesten 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. januar 2020 om høring - forslag til 

alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. Saken er utsatt fra forrige 

styremøte. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt forslag til alternativ regulering av 

pasientforløp i spesialisthelsetjenesten på høring. Forslaget vil innebære endringer i 

pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

I august 2017 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utrede og skissere alternative modeller 

for hvordan pasienters pasientforløp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og 

registreres. Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for 

eventuelle endringer. I rapporten ble det presentert tre ulike modeller for regulering av 

pasientforløp. Høringen av rapporten ga ingen klar indikasjon på hvilken modell som 

foretrekkes av høringsinstansene, men det var enighet om at alle modellene var en 

forbedring fra dagens regulering. Høringsnotatet som HOD har sendt ut er en 

oppfølging av denne rapporten.  

 

Høringsnotatet inneholder to forslag til lovendringer:  

• Opphevelse av skillet mellom individuell juridisk frist til utredning eller behandling. 

Dette gjøres gjennom en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 andre ledd. 

(Innføring av modell A)  

• Det foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Forslaget 

innebærer at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at den 

forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av 

helsehjelpen.  

I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved "første oppmøte". 

HOD foreslår i høringsnotatet at "første oppmøte" skal forstås slik at utredning eller 

behandling påbegynnes. Det skal ikke være anledning til å sette opp en time kun med 

en intensjon om å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente uforsvarlig lenge på 

det videre pasientforløp. For at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller 

behandling være påbegynt.  

HOD vil understreke at forslaget ikke vil endre på hvilke pasienter som skal tildeles rett til 

nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til endring i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter, og handler om å forankre det 

som fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form.  

Høringsfrist: 9. mars 2020. AF har fått utsatt frist til 11. mars 2020. 

Marit Tuv hadde sendt utkast til svar til styre, og orienterte om høringen. Styret diskuterte 

saken.  

Vedtak: Høringen besvares med svaret til Tuv.  
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Sak 83/2020: Intern høring til landsstyret rettshjelpsordning for leger forslag til 

vedtektsendringer 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. februar 2020 om intern høring til 

landsstyret rettshjelpsordning for leger forslag til vedtektsendringer. Saken er utsatt fra 

forrige styremøte. 

 

Rettshjelpsordningen ble opprettet av landsstyret 7. oktober 1994, med virkning fra 1. 

januar 1995. Vedtektene for Rettshjelpsordning for leger er fastsatt av landsstyret, jf. 

vedtektene § 1-3 tredje avsnitt. Vedtektene ble sist endret av landsstyret i 2018.  

 

Formålet med ordningen er å bidra til legers rettssikkerhet under yrkesutøvelsen som 

lege. Rettshjelpsordningen forvaltes av Rettshjelpsutvalget og sentralstyret. Utvalget 

består som hovedregel av én representant fra hver av yrkesforeningene samt én fra 

Norsk medisinstudentforening.  

 

Med grunnlag i sentralstyrets vedtak sendes saken på høring.  

 

Høringsfrist: 12. mars 2020.  

 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer høringen.  

 

Sak 84/2020: Ny høring - Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra 

taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 11. februar 2020 fra 

Legeforeningen om forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og 

utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon. Saken er utsatt fra 

forrige styremøte. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til lovendringer om 

enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens 

undersøkelseskommisjon.  

I kapittel 2 foreslår HOD å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske 

etikkomitéer og videre en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte 

opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité uten at det foreligger samtykke 

fra pasienten. HOD skriver videre at dette vil gjelde saker hvor det er behov for bred 

etisk drøfting, men hvor det kan være vanskelig eller ikke mulig å innhente samtykke fra 

pasienter. 

HOD foreslår i kapittel 3 å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens 

helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og 

utlandet. HOD mener slike gjensidige utvekslinger av opplysninger er avgjørende for å 

kunne forhindre at helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har 

mistet eller fått begrenset godkjenning i et annet land. 



 

   8 / 10 

Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for 

helse- og omsorgstjenesten (Ukom) utvides til å omfatte alle virksomheter som yter 

helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at også den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og 

omsorgstjenester vil få plikt til å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Varslingsplikten til 

Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn. Se HODs forslag i kapittel 4. 

Høringsfrist 7. april 2020. 

 

Nils Kristian Klev orienterte om saken, og styret drøftet den.   

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 85/2020: Høring - Autorisasjon og lisens til helsepersonell 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mars 2020 fra Legeforeningen om 

høring – autorisasjon og lisens til helsepersonell.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring autorisasjon og lisens til 

helsepersonell.  

 

HOD foreslår i kapittel 3 at det forskriftsfestes et krav om at dersom en person er 

utdannet i et land hvor det kreves praktisk tjeneste eller andre krav i tillegg til 

eksamen/diplom for å få full tilgang til yrket, må disse kravene være oppfylt før 

autorisasjon eller lisens kan gis. Dette betyr at søkeren må være fullt kvalifisert til å utøve 

det aktuelle yrket i utdanningslandet. Dette betyr ikke bare at søkeren må ha bestått 

eksamen i den aktuelle yrkesutdanningen. I noen land må søkeren også oppfylle 

bestemte krav som for eksempel en periode med veiledet yrkesfaglig praksis eller 

statseksamen. Forslaget er en presisering av det departementet mener er riktig 

fortolkning av gjeldende regler.  

 

Departementet foreslår i kapittel 4 å endre EØS-forskriften § 12 slik at vilkårene for å bli 

vurdert etter den generelle godkjenningsordningen fremgår uttrykkelig av 

forskriftsteksten. Bestemmelsen gir søkere med en harmonisert utdanning rett til å bli 

vurdert etter den generelle ordningen som gjelder for ikke harmoniserte utdanninger, 

dersom søkeren ikke oppfyller vilkårene for automatisk godkjenning. Bestemmelsen 

gjennomfører yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 10. 

 

Dokumenter.   

 

Høringsfrist 31. mars 2020. 

 

Vedtak: AF besvarer ikke høringen 

 

Sak 86/2020: Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler 

 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. februar 2020 fra Legeforeningen 

om høring – NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler. 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring utredningen NOU 2020:3 Ny lov om 

universiteter og høyskoler. Utredningen er avgitt av et utvalg som har foreslått ny lov om 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-autorisasjon-og-lisens-til-helsepersonell/
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universiteter og høyskoler. Departementet vil vurdere utvalgets forslag og 

høringsuttalelsene, og tar sikte på at regjeringen kan fremme forslag til ny universitets- 

og høyskolelov våren 2021.  

 

Departementet vil se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om 

styringen av universitets- og høyskolesektoren og innspill til denne. KD ønsker at 

høringsuttalelsene struktureres i tråd med utvalgets forslag til ny lov. KD ønsker også at 

høringsinstanser som ikke deler utvalgets vurderinger, kommer med konkrete forslag til 

lovtekst. 

 

Utvalgets arbeid har fulgt to hovedspor. For det første har utvalget systematisk 

gjennomgått alle forhold loven regulerer, og utredet om dagens bestemmelser bør 

videreføres, endres eller fjernes. For det andre har utvalget gjennomgått regelverket 

med tanke på å rydde og strukturere. Målet har vært å utforme en lov som tydeligere 

enn dagens lov beskriver formål, oppgaver, ansvar, rettigheter og plikter for 

universiteter og høyskolen, for studenter og for de ansatte. I tillegg har utvalget foreslått 

språklige forbedringer for å tilgjengeliggjøre bestemmelsene i loven.  

 

Dokumenter.  

 

Høringsfrist: 3. mai 2020. 

 

Vedtak: AF besvarer ikke høringen. 

 

Sak 87/2020: Høring - Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. februar 2020 fra Legeforeningen 

om høring - spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien. 

 

Dokumenter.  

 

Høringsfrist: 30. mars 2020. 

 

Vedtak: Peter Christersson besvarer høringen.  

 

 

Sak 88/2020: Høring - forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. februar 2020 om høring - forslag til 

endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften. 

 

Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt høring fra Forsvarsdepartementet 

forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften.  

 

Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om verneplikt og 

tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste 

(vernepliktsforskriften). Departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt 

om tjenesteplikt som reservist i Forsvaret. Departementet foreslår videre å regulere i 

vernepliktsforskriften nærmere om gjennomføringen av frivillig tjeneste som reservist og 

å tydeliggjøre hvordan tjenestepliktig personell som avslutter tjenesten i Forsvaret skal 

disponeres som reserver. 

 

Denne høringen skal behandles administrativt dersom noen foreningsledd har konkrete 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nou-2020-3-ny-lov-om-universiteter-og-hoyskoler/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/sporsmal-om-revisjon-av-avtaler-om-samhandling-med-industrien/
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innspill som Legeforeningen kan oversende Akademikerne. Legeforeningen forutsetter 

at Akademikerne svarer ut høringen. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 12. mars 2020. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 89/2020: Høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og 

unge, del 2 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. februar  2020 fra Legeforeningen 

om høring – nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2. 

Helsedirektoratet har invitert til en åpen høring om Nasjonal faglig retningslinje for 

tannhelsetjenester til barn og unge - del 2. (Legeforeningens høringsinnspill til del 1 kan 

leses her). 

 

Målet med en nasjonal faglig retningslinje er å bidra til kunnskapsbasert praksis. 

Helsedirektoratet viser til at det innebærer at forskning, klinisk erfaring og brukererfaring 

vurderes samlet opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte 

anbefalinger, inkludert prioriteringskriterier og ressursbruk. Retningslinjens anbefalinger er 

utformet på bakgrunn av disse hensynene og har målsetning om å 

• sikre god kvalitet på tjenestene 

• sikre riktige prioriteringer 

• løse samhandlingsutfordringer 

• sikre helhetlige pasientforløp 

• hindre uønsket variasjon i tjenestene 

 

Målgrupper for denne retningslinjen er inndelt i primære og sekundære målgrupper. 

Helsetjenester i kommune og helseforetak, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og 

fastleger er nevnt som en sekundær målgruppe.  

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist 9. april 2020. 

 

Vedtak: Marit Karlsen fikk ansvaret for høringen.  

 

Sak 90/2020: Rutiner for verv i Allmennlegeforeningen 

 

Marit Karlsen lager utkast til rutiner for verv i Allmennlegeforeningen.  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-til-endringer-i-forsvarsloven-og-vernepliktsforskriften/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nasjonal-faglig-retningslinje-for-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-del-2/

