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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

Dato:  11. september 2020 

 

Møtested: Stavern 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Kirsten Rokstad  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

 

Sak 155/2020: Leders 10 minutter 

 

• Dialog med helprivate leger 

• Møte med forbrukerrådet  

• Forlengelse av covid takstene til 1. november 2020. 

• Primærmedisinsk uke 2022 

• EDiT: Blåreseptmodulen  

• ALIS-konferanse  

 

Sak 156/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• LIS1 venterene 

• SKIL usikkert ang videre finansiering 

• Møte i IT-utvalget – Akson, stilinger om informasjonsteknologi og treasjons 

prosjektet var viktige saker 

•  

Sak 157/2020: Referat fra styremøtet 18. juni 2020 

 

 Referat fra styremøtet 18. juni 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 



 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 
Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 2 - 

2 

 

Sak 159/2020: Regnskapsrapport 1. halvår 2020 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapporten for 1. halvår 2020. Sekretariatsbistand  

 

for juni mangler. Vedlagt fulgte også regnskapsrapporten for samme periode i 2019 til 

sammenligning. 

 

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

Sak 160/2020: Fylkesoversikt 

 

 Styret har delt fylkene mellom seg, og etter at Elin Ødemark gikk ut av styret og Kirsten 

Rokstad har kommet inn er det behov for endringer:  

Finnmark, Troms og Nordland: Marit Karlsen 

Nord Trøndelag og Møre og Romsdal: Dragan Zerajic 

Sør-Trøndelag og Hedmark: Tor Magne Johnsen 

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane: Peter Christersson 

Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark: Ivar Halvorsen 

Akershus, Oslo og Vestfold:  

Oppland, Buskerud og Østfold: Marit Tuv 

 

Vedtak:  

Finnmark, Troms og Nordland: Marit Karlsen 

Nord Trøndelag og Møre og Romsdal: Dragan Zerajic 

Sør-Trøndelag og Hedmark: Tor Magne Johnsen 

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane: Peter Christersson 

Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark: Ivar Halvorsen 

Akershus, Oslo og Vestfold: Kirsten Rokstad  

Oppland, Buskerud og Østfold: Marit Tuv 

 

 

Sak 161/2021: Arbeidsprogram ALIS-utvalget 2019 – 2021 

 

ALIS-utvalget hadde fastsatt endelig arbeidsprogram for perioden 2019 – 2021.  

 

Vedtak: Styret tok arbeidsprogrammet til orientering.  

 

 

 

 Sak 162/2020: Nedsettelse av kurskomiteer for ledelseskurs og kurs i helsepolitikk 

 

I forbindelse med våruka 2021 skal det nedsettes kurskomiteer for  

• Ledelseskurs  

• Kurs i helsepolitikk  

 

Vedtak:  

• Ledelseskurs: Peter Christersson og Marit Tuv 

• Kurs i helsepolitikk: Ivar Halvorsen, Tor Magne Johnsen og Dragan Zerajic 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/alis/arbeidsprogram-for-alis-utvalget-2017-2019/
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Sak 163/2020: Oppfølging etter landsrådsmøtet 

 

Sak 4: Forslag fra Odd Eilerås: 

 

"Jeg ønsker å foreslå at AFs årsmøte gjør et vedtak om å opprette et granskings-utvalg 

med mandat å utrede og avklare hvordan det var mulig at allmennleger/fastleger 

autorisert etter 1992 ble fortalt og gitt en visshet om at man ved sitt arbeide 

opparbeidet seg en tilleggs-pensjon fra SOP - der så etter opptil 18 av 30 års 

opptjenings-tid i november/desember 2010 rett og slett bare fikk denne pensjons-

«rettigheten» slettet.  

  

Utvalget bør også klarlegge hvilken sikkerhet og trygghet AFs medlemmer - og også 

ALIS-leger - har for de fremtidige SOP-betingede sosiale rettigheter som nå angis.  Det 

bør gjøres godt og allment kjent for AFs medlemmer hvilken status det nå er på SOP-

fondet, og hvor lang tid fondets midler vil rekke ved nåværende utbetalings-nivå. Dette 

jo dessverre enda mer aktuelt ved siste tids koronakrise-relaterte aksjefall.  

  

Etter mitt syn nær en fallitt-erklæring at AF  (og tidligere Aplf) har latt dette skje. Der 

HOD jo den som droppet de «yngre» allmennlegenes pensjon - men der hatt SOP-styret 

og Arbeids-departementet (!!) som stråmenn til å gjennomføre det. Hvilken annen 

fagforening ville stilltiende og taust latt dette passere? Der vel hverken HOD, Dnlf eller 

AF redegjort for dette?  - utover at SOP-styret angitt at i 2010 at overraskende (?..) ikke 

nok penger i fondet da staten etter 1992 bare sluttet å innbetale. Og dette da mens 

sykehuslegen på starten av 2000-tallet ble virkelig pensjons-vinnere da «knekk-punktet» 

og det øvre pensjons-taket ble fjernet.  

  

Vel - jeg synes at årsmøtet bør ta stilling til det, og fint om det kan bli i år og ikke til neste 

år. " 

  

Saken ble oversendt til styret.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen retter en henvendelse til SOP, og besvarer saken etter 

dette.  

  

Sak 164/2020: Tariffkonferansen 

  

Allmennlegeforeningen skal ha tariffkonferanse 22. og 23. oktober 2020 på Losby gods. 

 Deltagere: 1. landsrådene og styret. I tillegg inviteres leder og nestleder av Norsk 

forening for allmennmedisin som observatører til konferansen. Leder av valgkomiteen 

og leder av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid inviteres som gjester.  

 

 

Styret fastsetter agenda for tariffkonferansen.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte sakslisten for tariffkonferansen 2019 til orientering.    

 

Aktuelle tema for 2020: 

Forhandlingsteknikk 

Oppfølging av handlingsplanen 

Særavtaleforhandlingene 

Normaltarifforhandlingene 
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Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt ferdigstiller program. 

 

Sak 165/2020: Oppnevning av styrets representanter til Allmenlegepriskomiteen 2021 

 

Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette ”fastlegeprisen”. 

Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 

 

Prisen utdeles årlig under ordinært landsråd til et medlem som har gjort en særlig 

 

stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående 

av to medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styre og landsråd utpeker sine 

representanter til priskomiteen. 

 

Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i november. Styret skal 

utpeke to representanter. I 2020 var komiteen:  

• Landsråd Christine Agdestein 

• Landsråd Martin Chapman   

• Styremedlem Marit Karlsen 

• Styremedlem Ivar Halvorsen 

 

Vedtak: Marit Karlsen og Ivar Halvorsen er styrets representanter 

Allmenlegepriskomiteen 2021. 

 

Sak 166/2020: Fellesmøte AF og NFA 

  

Det var planlagt styremøte AF og NFA1. – 2. desember 2020 på Nesbyen. 

 Møtene er utsatt til 26 og 27. januar 2021, og vil bli på Soria Moria.  

 

 Vedtak: AF avholder eget styremøte 2. desember med julemiddag 1. desember.  

 

Sak 167/2020: Invitasjon til arbeidsmøter om evaluering av LIS1- ordningen 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. august 2020 fra Legeforeningen 

med invitasjon til arbeidsmøter om evaluering av LIS1- ordningen.  

 

 På grunn av kort frist er saken ferdigbehandlet per e-post ved at Nils Kristian Klev deltar 

fra Allmennlegeforeningen.  

 

 

Sak 168/2020: Betaling for vitneoppdrag i fylkesnemnda eller domstolen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra et medlem med ønske om 

at AF tar kontakt med Domstolsadministrasjonen vedrørende betaling for vitneoppdrag 

i fylkesnemnda og domstolen.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt skriver brev til Domstoladministrasjonen.  

 

Sak 169/2020: Partssammensatt arbeidsgruppe om rammer og krav for BHT 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt informasjon fra Legeforeningen om 

partssammensatt arbeidsgruppe om rammer og krav for bedriftshelsetjeneste.  
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Vedtak: Nils Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 170/2020: Invitasjon LVS digitalt årsmøte 27. august 2020 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til LVS digitalt årsmøte 27. august 2020. 

 

 Nils Kristian Klev deltok for Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 171/2020: Oppdrag om anskaffelse og oppfølging av nettbasert lederutdanning 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. august 2020 fra Helsedirektoratet 

om oppdrag om anskaffelse og oppfølging av nettbasert lederutdanning. 

 

 Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å anskaffe og 

nærmere spesifisere en nettbasert lederutdanning for fastleger (se vedlegg).  

Oppdraget er en del av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024. 

  

Den nettbaserte lederutdanningen skal styrke ledelseskompetansen både for ledere av 

teambaserte fastlegepraksiser og øvrige fastlegepraksiser.  Anskaffelsen og innholdet i 

utdanningen skal sees i sammenheng med anskaffelse av nasjonal lederutdanning for 

ledere i den kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenesten. Det bes om  

at KS og Legeforeningen involveres i arbeidet med anskaffelsen og særlig ved 

utarbeidelse av anbuds-dokumenter.  

  

Direktoratet håper derfor Legeforeningen har anledning til å stille med to 

representanter til arbeidsgruppen. Som det fremgår av oppdragsteksten vil det være 

hensiktsmessig om i alle fall en av representantene har erfaring fra teambasert 

fastlegepraksis og selv har gjennomført nasjonal lederutdanning for ledere i den 

kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenesten. 

  

Frist for anbudsdokumenter med nærmere rammer for utdanningen er satt til 1.9.2020.  

 

Kontrakt med tilbyder skal inngås før 1. desember 2020. 

 

På grunn av kort frist var saken ferdigbehandlet ved at Kirsten Rokstad stiller for  

Allmennlegeforeningen.  

 

 

 

  

Sak 172/2020: Informasjon til helse- og omsorgstjenesten om nasjonal lavterskeltjeneste 

og helhetlig behandlingstilbud for voksne personer som står i fare for å begå seksuelle 

overgrep mot barn 

 

 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt e-post av 27. august 2020 fra 

Legeforeningen om informasjon til helse- og omsorgstjenesten om nasjonal 

lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for voksne personer som står i fare for 

å begå seksuelle overgrep mot barn. 

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
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Sak 173/2020: Høring: Innspillsrunden: Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 22. juni 2020 fra Legeforeningen om 

høring: innspillsrunden: retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge.  

 

 Fra Direktoratet for e-helse har Legeforeningen mottatt innspillrunde om retningslinje 

vedrørende SNOMED CT i Norge. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å "Etablere 

og forvalte et nasjonalt, standardisert språk (SNOMED CT i kombinasjon med 

helsefaglige kodeverk) for strukturering av informasjon i journalsystemene i samarbeid 

med aktørene i sektoren. Direktoratet skal understøtte aktørenes bruk av standardisert 

språk, herunder bistå Helseplattformen i MidtNorge med utprøving og innføring." 

 

En sentral del av oppdraget er å sikre at terminologien SNOMED CT blir brukt på de 

områdene det er hensiktsmessig også utover Helseplattformen. Retningslinjen som nå 

sendes ut for innspill skal bidra til dette. 

 

Direktoratet ønsker spesielt innspill på følgende punkter: 

• Retningslinjen som helhet: 

o Er anbefalingen tydelig nok? 

o Kommer hensikten godt nok fram? 

o Oppfattes retningslinjen som praktisk nyttig? 

• Innspill til videre behov 

 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.  

 

 Høringsfrist: 6. august 2020.  

 

 Peter Christersson hadde ansvaret for høringen, som var ferdigbehandlet på grunn av 

fristen. 

 

Sak 174/2020: Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering 

og utlevering av legemidler fra apotek 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. juli 2020 fra Legeforeningen om 

høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering 

av legemidler fra apotek. 

Legeforeningen har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) høringen om 

forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av  

legemidler fra apotek. Departementet foreslår rekvireringsrett for 

sesonginfluensavaksine for farmasøyter i apotek. 

HOD opplyser at bakgrunnen for den raske gjennomføringen av forskriftendringene er 

at den skal tre i kraft før influensasesongen 2020/2021. Departementet følger dermed 

opp bare deler av Helsedirektoratets utredning og forslag. Departementet skriver 

videre at de vil vurdere direktoratets utredning ytterligere og eventuelt følge den opp 

gjennom en egen prosess. 

 

Departementet mener at influensavaksinering i apotek er et godt supplement til 

influensavaksinasjonsprogrammet, og vurderer at det derfor bør legges til rette for at 

apotekene kan drive slik vaksinering. HOD mener at for å gjøre influensavaksinering i  

https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/innspillsrunde-%20Retningslinje-vedrorende-SNOMED-CT-i-Norge
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apotek enklere og mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til 

bestemte vaksiner mot sesonginfluensa. 

 

Høringsnotatet inneholder vurdering av alternative løsninger som svar på 

problemstillingen med øke tilgjengelighet av ordinering for vaksinering mot 

sesongvaksine: 

1. Utvidelse av rekvireringsrett for farmasøyter 

2. Utvidelse av rekvireringsrett for sykepleiere 

3. Ordinering etter prosedyre 

Helsedirektoratet vurderer at ordinering etter nasjonal prosedyre for vaksine er 

foretrukket 

alternativ. Dette forslaget innebærer et felles system for ordinering av 

sesonginfluensavaksine uavhengighet av virksomhet i helsetjenesten eller 

apotekbransjen. 

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet høringens svært korte frist.  

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.  

 

Dokumenter. 

 Marit Tuv hadde ansvaret for høringen, som er ferdig behandlet på grunn av kort 

høringsfrist.   

 

Sak 175/2020:  Høring – forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for 

personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. juni 2020 fra Legeforeningen om 

høring – forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med 

lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten. 

 Legeforeningen har mottatt fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) via 

Akademikerne høring om forslag til endringer i aldersgrenseloven og 

sykepleierpensjonsloven. Endringene innebærer at personer med særalders-grense 60, 

63 eller 65 år får rett til å fortsette i stillingen etter aldersgrensen. 

 

ASD opplyser at høringsnotatet ikke inneholder forslag om endringer i rettighetene til 

pensjon for personer med slik særaldersgrense.  

Følgende lovtekstendringer foreslås fra Departementet:  

 

I lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. gjøres 

følgende endringer: 

 

Lovens tittel skal lyde:  

Lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. 

 

§ 2 fjerde ledd skal lyde:  

Den som har stilling med alminnelig aldersgrense, plikter å fratre ved første  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fhoring---forslag-til-endringer-i-forskrift-27.-april-1998-nr.-445-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-fra-apotek%2Fid2721523%2F&data=02%7C01%7Caf%40legeforeningen.no%7C2a81315897744096cf4508d81db6c937%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637292018203089712&sdata=baDCz9lLn%2FuuEWwTzT%2Fb67mkKwtg20bd6kzXn%2FAJ8QQ%3D&reserved=0
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-27.-april-1998-nr.-445-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-fra-apotek-obs-svart-kort-frist/hoeringsuttalelse/


 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 
Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 8 - 

8 

 

 

månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. Den som har lavere aldersgrense enn den 

alminnelige, kan fratre stillingen ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd, 

men plikter å fratre ved første månedsskifte etter at den alminnelige aldersgrensen er 

nådd. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra andre punktum slik at den som har lavere 

aldersgrense, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen 

er nådd. 

 

§ 3 første ledd skal lyde:  

 

Ansettelsesmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en ansatt skal kunne fortsette i 

tjenesten utover den alminnelige aldersgrensen når den ansatte fremdeles fyller de 

krav som stillingen forutsetter. Det samme gjelder for ansatte som omfattes av § 2 fjerde 

ledd tredje punktum. Skjer ansettelsen av Kongen, kan slikt samtykke gis av 

vedkommende departement. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere 

ett år om gangen, i alt ikke ut over fem år. 

 

Utkast til endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere  

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endringer:  

 

Overskriften til kapittel 3 skal lyde:  

 

Kapittel 3. Aldersgrense. 

 

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:  

For den som har lavere aldersgrenseenn 70 år, gjelder lov om aldersgrenser for 

statsansatte m.fl. § 2 fjerde ledd andre og tredje punktum tilsvarende. 

 

Dokumenter. 

 Høringsfrist: 20. august 2020. 

 Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen. 

 

Sak 176/2020: Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn 

og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og 

barnekoordinator) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av  7. juli 2020 fra Legeforeningen om 

høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som 

har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og 

barnekoordinator) 

 

Legeforeningen har mottatt høringen om forslag til regelverksendringer - Bedre 

velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud 

(Samarbeid, samordning og barnekoordinator). Høringsnotatet er utarbeidet av 

Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og  

 

omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-om-a-fjerne-plikten-til-a-fratre-ved-aldersgrensen-for-personer-med-lavere-aldersgrense-enn-den-ovre-aldersgrensen-i-staten/
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Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i følgende lover:  

 

• helse- og omsorgstjenesteloven 

• spesialisthelsetjenesteloven 

• pasient- og brukerrettighetsloven 

• barnevernloven 

• barnehageloven 

• opplæringsloven 

• friskoleloven 

• sosialtjenesteloven 

• NAV-loven, krisesenterloven 

• Familievernkontorloven 

• introduksjonsloven 

  

Departementene opplyser at høringsnotatet Videre inneholder det forslag til en felles 

forskrift om individuell plan.  

 

Det skrives videre at formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn 

og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. 

Departementene foreslår å harmonisere og styrke velferdstjenestenes plikt til å 

samarbeide med andre velferdstjenester, både i enkeltsaker og ut over oppfølgingen 

av det enkelte barn og ungdom.  

 

Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler 

mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å 

omfatte barn og unge med sammensatte vansker og lidelser, og som mottar tjenester 

fra begge tjenestenivåene. Videre foreslår departementene at kommunen skal ha en 

tydelig plikt til å avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet for  

barn og unge som trenger helhetlige og samordnede tjenester. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 22. september 2020.  

 

Vedtak: Marit Tuv har ansvaret høringen som vil bli behandlet på epost..  

 

Sak 177/2020: Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for 

helsesykepleierutdanning 

 

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

om høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning 

 

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet (KD) mottatt høring om forslag til 

forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning. 

Kunnskapsdepartementets formål med forskriften er å sikre at utdanningene fremstår 

som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon.  

 

KD mener forskriften vil gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon.  

 

Videre mener KD at den skal kunne fungere fleksibelt og justeres dersom 

kompetansebehovene i tjenestene endres, men samtidig ivareta 

utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, brukernes og studentenes behov for 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-forslag-til-regelverksendringer-bedre-velferdstjenester-for-barn-og-unge-som-har-behov-for-et-sammensatt-tjenestetilbud-samarbeid-samordning-og-barnekoordinator/
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forutsigbarhet. 

 

KD ber høringsinstansene om å særlig besvare følgende spørsmål: 

1. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes 

fremtidige kompetansebehov?  

2. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige 

behov for kompetanse i tjenestene?  

3. Hvordan vurderes graden av detaljering sett i forhold til utdanningsinstitusjonens rett 

til autonomi og lokal tilpasning? 

4. I hvilken grad vurderes behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i 

læringsutbyttebeskrivelsene?  

5. Er det noen typer kompetanser som mangler i høringsutkastet til retningslinje? 

6. Er praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig beskrevet og gjennomførbar?  

7. I hvilken grad er omfanget av utdanningen gjennomførbar innenfor rammene av 

utdanningen? 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 20. oktober 2020. 

 

Peter Christersson orienterte om høringen, og styret diskuterte. 

 

Vedtak:  Peter Christersson skriver utkast til svar som ferdig behandles per e-post.  

 

Sak 178/2020: Høring om forslag til endringer i førerkortforskriften og 

trafikkopplæringsforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. juli 2020 fra Vegvesenet om høring 

om forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. 

 

Høringsfrist: 1. oktober 2020.  

 

Dragan Zerajic orienterte om høringen, og styret diskuterte. 

 

Vedtak: Høringen besvares med utkastet til svar som var sendt styret før møtet.  

 

Sak 179/2020: Høring - ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. Innspillsrunde to: 

Erfaringene fra våren 2020 

 

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

om høring - ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren. Innspillsrunde to: Erfaringene fra 

våren 2020. 

 

Legeforeningen har fra UNIT via Akademikerne mottatt høringen ny 

digitaliseringsstrategi for UH- sektoren, innspillsrunde to: erfaringer våren 2020. UNIT har 

fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lede arbeidet med å revidere  

 

eksisterende Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (2017-2021). 

Forslag til ny strategi, som skal utarbeides i tett samarbeid med institusjonene, skal 

overleveres departementet den 15.1.2021. Strategien er planlagt lansert 1.4.2021. En 

arbeidsgruppe med representanter fra sektoren er oppnevnt for å utarbeide strategien. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-til-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-helsesykepleierutdanning/hoeringsgrunnlag/
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UNITs formål med den andre innspillsrunden er å kartlegge i hvilken grad de erfaringer 

institusjonene har gjort seg i perioden etter 12. mars, er relevant for det videre arbeidet 

med å digitalisere og utvikle UH-sektoren – og dermed også bør knyttes til det 

pågående arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for sektoren. 

 

Denne høringen skal behandles fagadministrativt grunnet kort høringsfrist. 

 

Høringsfrist: 27. august 2020.  

 

Allmennlegeforeningen avga ikke svar.  

 

Sak 180/2020: Høring: Forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker 

om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven 

 

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

om høring: forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd 

på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. 

 

Legeforeningen har fra Arbeids- og sosialdepartementet via Akademikerne mottatt 

høringen forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på 

gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven.  

 

Forslaget er primært knyttet til opprettelse av et lavterskeltilbud for håndtering av saker 

om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. I tillegg 

foreslås det enkelte endringer og presiseringer i diskrimineringsombudsloven. 

Departementet foreslår å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndtere brudd på 

gjengjeldelsesforbudet knyttet til varsling. Akademikerne har tidligere uttalt seg positivt 

til at det opprettes et lavterskeltilbud/nemnd for varslingssaker. 

 

Dokumenter.  

 

Høringsfrist: 26. august 2020. 

 

Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.  

 

 

Sak 181/2020: Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 22. juni 2020 fra Finansdepartementet 

om høring - forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling. 

 

Høringsfrist: 3. august 2020. 

 

Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.  

 

Sak 182/2020: Høring - Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet 

 

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

om høring - Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-om-a-etablere-et-lavterskeltilbud-for-behandling-av-saker-om-brudd-pa-gjengjeldelsesforbudet-ved-varsling-etter-arbeidsmiljoloven/
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På landsstyremøtet våren 2020, i forbindelse med lovendringer knyttet til fagaksen, 

foreslo Ylf å lovfeste at LIS i faglandsrådet skal være minst 25% av delegatene.  

 

Landsstyret vedtok å oversende lovendringsforslaget til sentralstyret for å utrede 

hvordan prinsippene i forslaget kunne ivaretas. Det ble vedtatt at saken skulle legges 

frem på nytt i første ordinære landsstyremøte.  

 

Det er nå utarbeidet et forslag til lovendring som innebærer en mekanisme som sørger 

for at LIS ved ethvert faglandsråd skal utgjøre 25 % av det samlede antall delegater. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 20. september 2020. 

 

Nils Kristian Klev forbereder høringen.  

 

Sak 183/2020: Høringsnotat med forslag til takstjusteringer i Primærhelseteam gjeldende 

fra 1. november 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 31. august 2020 fra Legeforeningen 

om høringsnotat med forslag til takstjusteringer i Primærhelseteam gjeldende fra 1. 

november. 

 

Høringsfrist: 6. september 2020.  

 

Nils Kristian Klev hadde besvart høringen før styremøtet på grunn av fristen.  

 

 

Sak 184/2020: Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak 

skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. september 2020 fra 

Legeforeningen om høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og 

helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.  

 

Fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har Legeforeningen mottatt høring om 

forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de  

 

 

sammen skal planlegge og utvikle tjenester. HOD foreslår å legger til et nytt punkt i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd.  

 

HODs forslag innebærer at samarbeidsavtalene, som inngås mellom kommunen og det 

regionale helseforetak i helseregionen eller det helseforetak det regionale helseforetak 

bestemmer, skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og 

helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester.  

 

Forslaget fra HOD er en oppfølging av Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og  

sykehusplan 2020–2023 og regjeringens avtale med KS av 23. oktober 2019 om 

etablering av helsefellesskap. HODs formål er at lovendringen skal bidra til mer  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/lovendringsforslag-om-lis-representasjon-i-faglandsradet/
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sammenhengende helse- og omsorgstjenester og bedre utnyttelse av ressursene i 

helse- og omsorgstjenesten gjennom bedre felles planlegging. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 21. oktober 2020.  

 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen. 

 

185/2020: Invitasjon til Legeforeningens erfaringskonferanse om Covid-19 - 16. oktober 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. september 2020 med Invitasjon til 

Legeforeningens erfaringskonferanse om Covid-19 den 16. oktober. 

 

Vedtak: Ivar Halvorsen deltar på vegne av Allmennlegeforeningen. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-om-forslag-om-a-innfore-krav-om-at-kommuner-og-helseforetak-skal-avtale-hvordan-de-sammen-skal-planlegge-og-utvikle-tjenester/

