
 

 

 

Godkjent  10. mars 2020 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:   13. februar 2020 

 

Møtested: Drammen  

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Elin Kjølsrød Ødemark 

Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Karin Wallin 

 

 

Sak 30/2020: Leders 10 minutter 

 

• Bistand fra SPOL 25% til kommunikasjon og politisk rådgivning 

• Arbeidet med handlingsplanen 

• Møte med Helsedirektoratet om bredding av SKIL (senter for kvalitet i legekontor) 

• Høring om nasjonal helse- og sykehusplan 

• Møter med de politiske partiene på Stortinget  

• Informasjonsbrev om fastlegesituasjonen 

• Koronaviruset 

• Henvendelse fra psykologforeningen 

 

Sak 31/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Møte i IT-utvalget. Pasientens legemiddelliste, tilgang til journalnotater i 

kjernejournal fra sykehuset, AKSON. Bygge IT-kompetanse hos leger. E-

konsultasjoner og video.  

• Møte i nasjonalt e-helsestyre  

• Henvendelse fra en fastlege om innspill til partiprogram  

• Arbeidsgruppa for standarder på legekontor  

• Bakvaktsordningene i legevakt  

• Praksiskonsulentordningen 
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• Mediesak om flyambulanse i Nord-Norge 

• Når legen har fravær 

• Kurs i kloke valg 

• Innlegget i Aftenposten og AF sitt svar på Fastlegen.no 

• Medlemsmøte i Bergen  

• Ekstraordinær tariffkonferanse.  

 

 

Sak 32/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 16. januar 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 34/2019: Våruka 

  

Kurskomiteen til kurs i helsepolitikk orienterer om kurset.  

 

Sekretariatet orienterer om status for Våruka: 34 landsråder har fortsatt ikke meldt seg 

på. 

  

 Kurs 

 Grunnkurs A: 23 

Grunnkurs D: 66 (kun 54 plasser) 

Kurs i økonomi og aktivitetsstyring: 5 

Kosthold, aktiviteter og stressmestring som medisin mot livsstilsykdommer: 16 

Helsepolitikk: 51 

Astma: 20 

Veiledning: 15 

Stressmestring og egenomsorg: 19 

Normaltariffen: 16 

 

Møter:  

AF landsrådsmøte: 64 

NFA sitt årsmøte: 40 

 

Sosiale arrangementer:  

Mandag: 41 

Tirsdag: 42 

Onsdag: 36 

Torsdag: 58 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak 35/2020: Regnskapet for 2019 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapet for 2019 samt styrets uttalelse om regnskapet.  

Vedlagt fulgte også budsjettet for 2019 til sammenligning.  

 

 Vedtak: Regnskapet ble godkjent. 
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Sak 36/2020: Yrkesskadeerstatning for fastleger 

 

 Jf forrige styremøte sak 15/2020 

 

Nils Kristian Klev orienterte om status om yrkesskadeerstatning for fastlegene. Styret 

diskuterte. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev tar kontakt med Akademikerne pluss, og Peter Christersson 

følger opp saken.  

  

 

Sak 37/2020: Private helseaktører 

 
Allmennlegeforeningen har medlemmer som ikke er ansatt i kommune eller er fastleger. 

Vi ønsker å starte et arbeid for å kartlegge deres arbeidsvilkår og hvilken hjelp de 

ønsker seg fra foreningen. 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte.  

 

Sak 38/2020: Forhandlinger rammeavtalen Oslo kommune 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. januar 2020 fra Legeforeningen 

om forhandlinger av rammeavtalen i Oslo kommune. 

 

 Det er meldt tilbake at Nils Kristian Klev deltar i arbeidsgruppen fra AF.  

 

Sak 39/2020: Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens varslingsutvalg 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en epost fra Legeforeningen av 23. januar 2020 

om oppnevning av medlemmer til Legeforeningens varslingsutvalg.  

 

AF inviteres til å foreslå medlemmer og/eller vararepresentanter. 

 

Periode: 1. november til 31. oktober 2021. 

 

Frist: 24. februar 2020  

 

Vedtak: Forslag spilles inn til AF sekretariat.  

 

Sak 40/2020: PSL årsmøte 28. august 2020 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 5. februar 2020 fra PSL om deres 40 

års jubileum 

 

PSL feirer 40 år i 2020 og årsmøtet og administrasjonskurset skal gå av stabelen i Bergen 

der det startet for 40 års siden. 

 

PSL hadde bedt om at AF holder av denne datoen allerede nå. Invitasjon kommer 

senere til årsmøte og bankett. 

 

Vedtak: Peter Christersson gir tilbakemelding til AF sekretariatet om han kan.  
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 Sak 41/2020: Høring: NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 9. januar 2020 fra Legeforeningen 

om  NOU 2019:26 Rusreform - fra straff til hjelp 

Rusreformutvalget ble oppnevnt 23. mars 2018 og leverte sin rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i desember.  

Denne NOUen er nå sendt på høring. 

Utvalget ble oppnevnt for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der 

ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk 

overføres fra justissektoren til helsetjenesten. 

Høringsfrist: 2.mars 2020 

  

 Ivar Halvorsen orienterte om, og styret diskuterte saken.   

 

 Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret. 

 

Sak 42/2020: Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser 

om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 17. januar 2018 om 

forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og 

stønad ved barns sykdom (pleiepenger) 

 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har sendt på høring forslag til endringer i 

regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger). Forslagene 

innebærer i hovedsak en forenkling av regelverket, blant annet for å legge til rette for 

ny modernisert saksbehandlingsløsning. Denne saksbehandlingsløsningen er planlagt 

realisert i Arbeids- og velferdsetaten våren 2021.  

ASD foreslår enkelte endringer i folketrygdloven kapittel 8 "Sykepenger" for å legge til 

rette for å effektivisere, digitalisere og automatisere saksbehandlingen i ny 

saksbehandlingsløsning som er planlagt realisert våren 2021. Forslagene innebærer 

ingen endringer i kompensasjonsnivå for sykepenger eller økt belastning for 

arbeidsgiver  

ASD mener den foreslåtte endringen er av lovteknisk art og innebærer en forenkling av 

regelverket. Endringen skal ifølge ASD ikke ha administrative konsekvenser utover å 

lette saksbehandlingen. Endringen skal heller ikke ha økonomiske konsekvenser.  

 

Høringsfrist 9. mars 2020 

 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen. 

 

Sak 43/2020:  Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om 

leverandørkjeder 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en epost av 20. januar 2020 om 

Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder. 
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Barne- og familiedepartementet har sendt Etikkinformasjonsutvalgets rapport med 

utvalgets lovforslag på høring. Utvalget avga 1. juni 2019 en foreløpig statusrapport 

hvor de konkluderte med at de fant det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt 

etikkinformasjonsplikt.  

 

Utvalget skrev blant annet at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer 

åpenhet og innsyn i globale verdikjeder, som på sikt kan bidra til bedre vern av 

grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Den endelig rapporten 

"Åpenhet om leverandørkjeder – Forslag til lov om virksomheters åpenhet om 

leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger" er nå sendt på høring.  

 

Utvalget foreslår en lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt 

og aktsomhetsvurderinger. Utvalget foreslår blant annet følgende:  

• Alle virksomheter pålegges en kunnskap- og informasjonsplikt slik at forbrukere, 

organisasjoner og andre kan spørre en virksomhet om menneskerettighets- og 

arbeidsforhold i leverandørkjeden.  

• Større virksomheter pålegges å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger. En 

aktsomhetsvurdering innebærer at virksomheten kartlegger egen leverandørkjede for 

mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid 

og redegjør for hvordan dette håndteres.  

• Virksomheter som omsetter forbrukervarer pålegges å offentliggjøre informasjon om 

varens produksjonssted, dvs. fabrikken eller anlegget der størstedelen av sluttproduktet 

er satt sammen (dissens).  

• Forbrukertilsynet vurderes som håndhevingsmyndighet, og at tilsynet skal kunne 

fastsette dagbøter til virksomheter som bryter med informasjonspliktene.  

 

Utvalget fremholder at formålet med lovforslaget er dobbelt: For det første skal det gi 

forbrukere, fagforeninger, organisasjoner og andre rett til informasjon om virksomheters 

påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette mener 

Utvalget skal gi mulighet til å treffe informerte valg og til å stille spørsmål om 

ansvarlighet i næringslivet. For det andre er formålet med kravene til kunnskap og 

informasjon å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig 

arbeid i virksomheter og leverandørkjeder. Dette vil kunne bidra til å bedre 

arbeidsforholdene for mennesker som er tilknyttet globale leverandørkjeder.  

 

Høringsfrist: 24. februar 2020 

Marit Karlsen orienterte om høringen, og styret diskuterte saken. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

Sak 44/2020: Høring - nytt utvalg for menneskerettigheter 

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

om  høring - nytt utvalg for menneskerettigheter. 

Legeforeningen opprettet i 1991 et utvalg for menneskerettigheter. Utvalget ble senere 

utvidet til også å omfatte klima og global helse. Det viste seg at mandatet for dette 

utvalget ble for omfattende og sentralstyret vedtok å nedlegge utvalget. Under 

landsstyremøtet i mai 2019 ble det igjen foreslått å opprette et nytt utvalg for 

menneskerettigheter.  

 

Landsstyrets vedtak 2019 
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Etter forslag fra sentralstyret vedtok landsstyret i mai 2019 å opprette et 

menneskerettighetsutvalg.  

 

Sentralstyret oppnevner et interimsstyre på seks medlemmer for perioden 1. september 

2019 til 1. september 2020 etter innspill fra organisasjonsleddene. Utvalget rapporterer til 

sentralstyret.  

Styret konstituerer seg selv. Sentralstyret skal i samråd med utvalget fremme en sak til 

førstkommende ordinære landsstyre om den videre innretningen av utvalget, herunder 

mandat, funksjon, valgregler og budsjett.  

 

Sentralstyret behandlet saken i august 2019 og gjorde slikt vedtak:  

 

Dragan Zerjaic, Allmennlegeforeningen, Marit Halonen Christiansen, Norsk 

overlegeforening, Inger Marie Fosse, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Bente 

Brannsether Ellingsen, Norsk barnelegeforening, Kristin Hovland, Oslo legeforening og 

Katarina Nordeng, Yngre legers forening oppnevnes til medlemmer av interimsutvalg 

for menneskerettigheter. Interimsutvalget utarbeider mandat, funksjon, valgregler og 

budsjett for et permanent utvalg som legges fram for sentralstyret i 2020. Utvalget 

konstituerer seg selv.  

 

Sentralstyret behandlet utvalgets rapport i møte 14. januar 2020, og på grunnlag av 

rapporten foreslår sentralstyret mandat, sammensetning og valgregler for et nytt 

menneskerettighetsutvalg i Legeforeningen.  

Forslag til mandat:  

Sentralstyret støtter interimsstyrets forslag til mandat. 

 

Mandat  

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og 

legevirksomhet.  

 

Målsetting er å  

• forebygge og avdekke menneskerettighetsbrudd  

• øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter  

 

Spesielle målgrupper er  

• leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som 

trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter  

• leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, 

organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene  

 

Utvalget skal blant annet  

• formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om 

forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet  

• fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på 

sårbare grupper  

• initiere saker til sentralstyret 

• gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening  

• gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder 

menneskerettigheter 

• gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for 

menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik 

støtte kan gis i form av uttalelser og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike 

krenkelser foregår 
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• påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført 

av leger eller annet medisinsk personell  

• samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge og delta i relevante fora 

 

Valgregler for og sammensetning av et utvalg for menneskerettigheter  

Interimsstyret foreslår et menneskerettighetsutvalg som består av en leder og fem 

medlemmer. Seks medlemmer er en hensiktsmessig størrelse for å dekke de områdene 

innenfor helse der det kan være fare for at menneskerettighetene brytes. I tillegg 

oppnevnes det tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene 

innkalles ved varig fravær. Utvalget oppnevnes av sentralstyret for en periode på to år. 

Utvalget er rådgivende for sentralstyret.  

 

Sentralstyret følger interimsstyrets forslag om å åpne for at interesserte medlemmer selv 

kan melde seg direkte til å være med i utvalget i tillegg til at foreningsleddene blir 

invitert til å foreslå medlemmer. Det er viktig at medlemmene i et slikt utvalg er opptatt 

av menneskerettigheter, og sentralstyret får på denne måten et bredere utvalg å velge 

fra. 

Utvalget bør gjenspeile de fagområder/spesialiteter som representerer pasienter eller 

personer som erfaringsmessig kan være mest utsatt for brudd på menneskerettighetene 

både nasjonalt og internasjonalt. Man bør tilstrebe variert bakgrunn fra klinikk, 

forvaltning og forskning 

Budsjett  

Interimsstyret foreslår at utvalget har to fysiske møter i semesteret og videomøter ca. én 

gang per måned eller etter behov. Ett av møtene kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj 

til lunsj med overnatting. På grunnlag av erfaringene fra møtene i interimsstyret vil 

kostnadene for fire fysiske møter beløpe seg til 100 000 – 120 000 per år.  

 

Høringsfrist: 1. mars 2020.  

Dragan Zerjaic orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Dragan Zerjaic besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 45/2020: 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. 

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. 
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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. 

Marit Tuv orienterte om høringen, og styret diskuterte saken. 

Vedtak:  Det bes om utsatt frist, og saken settes opp på neste styremøte.  

Sak 46/2020: Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - 

melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet 

 

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

endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av 

betydning for trafikksikkerhet. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i dette høringsnotatet en ny 

bestemmelse som er ment for å sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å 

melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som er eller kan være av 

fare for trafikksikkerheten. Departementet foreslår en ny § 34 a i helsepersonelloven, 

samt endringer i § 34. 

HOD foreslår å oppheve dagens plikt til å oppfordre pasienter til å innlevere førerkort 

for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy dersom pasienten ikke oppfyller helsekravene. 

HOD mener at det vil være tilstrekkelig å gjøre pasienten oppmerksom på at det er 

forbudt å føre motorvogn eller luftfartøy så lenge helsesvekkelsen varer.  

Forslaget omfatter førere innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, samt loser og 

flygeledere. Fra før finnes en meldeplikt som omfatter personer med førerkort for 

motorvogn og sertifikat for luftfartøy. 

 

Høringsfrist: 9. mars 2020. 

 

Elin Kjølsrød Ødemark orienterte om høringen, og styret diskuterte saken. 

 

Vedtak: Elin Kjølsrød Ødemark besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
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Sak 47/2020: Endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger fra Norsk helsenett 

(NHN) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. januar 2020 fra Legeforeningen 

om høring: endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger fra Norsk helsenett (NHN) 

 

Fra 1. januar 2020 har NHN overtatt driftsansvaret for nasjonale e-helseløsninger fra 

Direktoratet for e-helse. For å regulere relasjonen mellom NHN og aktørene i sektoren, er 

det blitt utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene Helsenorge, E-resept 

og Kjernejournal. Disse vilkårene erstatter avtaler med legekontorene, og vil være 

bestemmende for legekontorenes rettigheter og plikter.  

Norsk Helsenett har gitt Legeforeningen anledning til å komme med innspill til vilkårene. 

Sekretariatet sender på den bakgrunn vilkårene på en kort intern innspillsrunde. 

I form og innhold er vilkårene like for de tre løsningene, så langt det passer. For e-resept 

og Helsenorge har NHN delt opp vilkårene i "generelle bruksvilkår" som gjelder for alle 

brukere av løsningen, og "spesielle bruksvilkår" som er tilpasset den enkelte 

brukergruppe.  

I bruksvilkårene gis bl.a. bestemmelser om: 

• Partenes roller og ansvar,  

o Herunder hvem som er dataansvarlig og ev. databehandleravtale 

• Samarbeidsfora 

• Overordnet beskrivelse av funksjonalitet, eventuelt med lenke til mer detaljerte 

beskrivelser 

• Hver av partenes oppgaver, før oppstart/ved oppkobling og i ordinær drift, bl.a.:  

o Integrasjon og testing 

o Tjenestenivå 

o Hendelseshåndtering 

o Rapportering 

• Finansiering 

• Alminnelige avtalebetingelser, som endring av vilkårene, rett til overdragelse, 

oppsigelse, mislighold, tvisteløsning m.v. 

Det vil bli elektronisk aksept av bruksvilkårene ved bruk av NHNs elektroniske 

signeringsløsning, som mange i sektoren kjenner fra før. Informasjon om hvordan dette 

praktisk gjennomføres vil bli sendt ut fra NHN, med en lenke til signeringssiden for den 

enkelte virksomheten. Informasjon og lenker vil sendes ut fra NHN puljevis med start i 

mai. 

Som nevnt over har Norsk Helsenett gitt Legeforeningen anledning til å komme med 

innspill til vilkårene. Det understrekes at vilkårene i utgangspunktet er vedtatt. Det er 

derfor innspill til eventuelle vesentlige og nødvendige justeringer som vil være relevant 

å melde fra om. Mindre justeringer er det dessverre ikke anledning for.  

 

Høringsfrist: 8. februar 2020. 

 

På grunn av høringsfristen var saken ferdigbehandlet før styremøtet.  

 

Sak 48/2020: Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. januar 2020 fra Legeforeningen 

om intern høring - evaluering av ordningen med lokalforeninger. 

 

I desember 2018 besluttet sentralstyret å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede 
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en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse som oppfølgning av 

regionreformen. Det ble oppnevnt fem personer til arbeidsgruppen, en fra hver region 

(to fra Sør-Øst), med grunnlag i regionutvalgenes geografiske inndeling. 

Representanten fra hver region skulle representere lokalforeningene som inngår 

regionen. Arbeidsgruppen ble ledet av Jon Helle (som representant fra daværende 

sentralstyre) og representantene fra de ulike regionene var: Gunnar Ramstad (Helse 

Vest), Tor Severinsen (Helse Sør-Øst), Kristin Hovland (Helse Sør-Øst), Lindy Jarosch von 

Schweder (Helse Midt) og Paul Olav Røsbø (Helse Nord).  

 

Sentralstyret utvidet mandatet for gruppen etter forslag fra Sør-Trøndelag legeforening i 

februar 2019 om samkjøring, profesjonalitet og utvikling i alle lokalforeningene. 

 

Arbeidsgruppen har, med utgangspunkt i mandatet og tillegget, utarbeidet en rapport 

med anbefalinger og tiltak som ble presentert for sentralstyret i januar. Arbeidsgruppen 

så spesielt på to overordnede temaer:  

3. Profesjonalisering/utvikling av lokalforeningene (forslag fra Sør-Trøndelag 

legeforening) 

4. Geografi/tilpasning til regionreformen 

 

Arbeidsgruppens rapport sendes med dette på høring før behandling i sentralstyret. 

Sentralstyret ønsker at høringsprosessen skal bidra tila å gjøre lokalforeningene best 

mulig rustet for ivaretakelse av de lovpålagte oppgavene i lokalforeningene. Det 

anmodes derfor at høringsinstansene svarer spesielt ut følgende problemstillinger med 

utgangspunkt i vedlagte rapport:  

4. Hvordan kan lokalforeningene tydeliggjøre og styrke sitt ansvar overfor tillitsvalgte? 

5. Hva kan yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gjøre for å bistå 

lokalforeningene?  

6. Hva kan lokalforeningene gjøre for å bistå yrkesforeninger og fagmedisinske 

foreninger?  

 

Bakgrunn: Regionreform, arbeidsmetode og sentrale diskusjonstemaer 

Om regionreformen: 

Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 1.1.2020 eksisterer det 11 fylker 

inkludert Oslo. På lokalforeningssamlingen 15.- 16. november 2018 drøftet 

lokalforeningene mulige konsekvenser av fylkessammenslåinger. Her ble det lagt vekt 

på at det må drøftes hvordan Legeforeningen skal tilpasse egen organisasjon etter 

reformen. Flere la vekt på at tilnærmingen til en ny regionstruktur må være gjenstand 

for grundige diskusjoner i de berørte lokalforeningene og at det er behov for 

utredninger for å tilrettelegge for disse diskusjonene. Sentralstyret drøftet på denne 

bakgrunn virkninger fylkessammenslåingene gir for Legeforeningens 

lokalforeningsstruktur, og besluttet å nedsette arbeidsgruppen.  

 

Arbeidsgruppens metodikk: 

I juli 2019 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til lederne i lokalforeningene. Disse 

spørsmålene omhandlet i hovedsak:  

4. Aktiviteter med utgangspunkt i lokalforeningens roller og oppgaver, jfr. 

Legeforeningens lover § 3-4-3.  

5. Utdypende spørsmål knyttet til organiseringen av hver lokalforening (bl.a. lokalt 

sekretariat, nettsider, medlemsblad m.m.).  

6. Lokalforeningens behov for bistand fra hovedforeningen.  

 

Det ble i oktober sendt ut en ny spørreundersøkelse til lederne i lokalforeningene med 

hovedvekt på erfaringer med lokalt ansatte administrasjonskonsulenter. Hovedtema i 
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arbeidsgruppens mandat ble videre drøftet på samlingen for lokalforeningene på 

Gardermoen i 14. – 15. november 2019.  

I løpet av høsten 2019 hadde arbeidsgruppen totalt fire møter: Både før, under og etter 

lokalforeningsseminaret på Gardermoen 14. – 15. november. 

Sentrale diskusjonspunkter og konklusjoner fra arbeidsgruppen: 

• Lokalforeningene bør utvikles i lokale prosesser og etter lokale behov og frivillighet. 

Lokalforeningene har en viktig plass i Legeforeningen.  

• Lokalforeningene må å ta utgangspunkt i lovene og øke aktiviteten, optimalisere sin 

organisering ved blant annet bruk av lokale administrasjonskonsulenter. 

• Arbeidsgruppen anser det som viktig at de lovpålagte oppgavene til 

lokalforeningene i sterkere grad blir ivaretatt der aktiviteten i dag ikke er tilfredsstillende. 

Dette gjelder i særlig grad økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte i helseforetakene. 

• Arbeidsgruppen finner det essensielt å vurdere konsekvenser av regionreformen og 

profesjonalisering av lokalforeningen med utgangspunkt i pågående 

reformer/organisasjonsendringer i helsetjenestene, f.eks. helsefellesskapene som ble 

presentert i Nasjonal helse og sykehusplan i 2019.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides med:  

Samkjøring, profesjonalitet og utvikling i alle lokalforeningene: 

• For å sikre samkjøring, kontinuitet og profesjonalitet anbefaler arbeidsgruppen en 

videreutvikling av ordningen med lokale administrasjonskonsulenter. 

• For å øke Legeforeningenes lokale aktivitet er det viktig å styrke samarbeid og 

bistand til alle tillitsvalgte.  

• Mer og bedre erfaringsutveksling mellom lokalforeningene og en økt dialog med 

hovedforeningen vil fremme lokalforeningenes utvikling. Denne dialogen bør være 

toveis. 

• Hovedforeningen bør legge til rette for fire virtuelle møter årlig for de ansatte i 

lokalforeningene slik at de får jevnlig og nødvendig oppdatering og informasjon.  

• Ansatte i lokalforeningene inkluderes og involveres på den årlige 

lokalforeningssamlingen. 

 

Arbeidsgruppen anbefalinger til regionreformen og videre prosess 

• Arbeidsgruppen mener det bør gjennomføres prosesser i lokalforeningene for å 

vurdere en eventuell tilpasning til regionreformen og helsefellesskapene. De 

lokalforeningene som mener det er hensiktsmessig å tilpasse seg reformen, bør drøfte 

dette på sine årsmøter.  

• Etter høringsrunden vil Sentralstyret vurdere tilbakemeldingene og beslutte videre 

prosess.  

Arbeidsgruppens vurdering er at det blir viktig å se på lokale løsninger og hva som 

fungerer for hver enkelt lokalforening heller enn å foreslå en samlet løsning med 

sammenslåinger for alle lokalforeningene. 

 

Høringsfrist: 9. mars 2020 

 

Peter Christersson orienterte, og styret diskuterte. 

 

Vedtak: Dersom styrets medlemmer har innspill til utkastet til svar spilles det inn før fristen. 

 

Sak 49/2020 Høring: Ny høring - Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg 

(vara) til Rådet for legeetikk 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 27. januar fra Legeforeningen om 

landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk 
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Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk 

Sentralstyret ønsker forslag til kandidat til Rådet for legeetikk (varamedlem) 

Som følge av at et medlem i Rådet for legeetikk har trukket seg, og et varamedlem har 

blitt fast medlem, er det behov for å supplere med ett varamedlem. Funksjonstiden vil 

være fram til 31. desember 2021. 

 

I henhold til reglement for Rådet for legeetikk, er sentralstyre valgkomite og innstiller 

overfor landsstyret. 

 

Sentralstyret vedtok i møte 14. januar 2020 å iverksette prosess for innhenting av forslag.  

 

Høringsfrist 1. mars 2013 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Eva Muriel Kibsgaard Nordberg. 

 

Sak 50/2020: Høring: Ny høring - Endringer i Legeforeningens lover vedrørende 

spesialforeninger 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 30. januar 2020 fra Legeforeningen 

om endringer i Legeforeningens lover vedrørende spesialforeninger. 

Sentralstyret foreslår endringer i Legeforeningens lover knyttet til vilkår for godkjenning 

av spesialforeninger. Det foreslås, i tillegg til de vilkårene som allerede fremgår av § 3-9-

1, at spesialforeninger kan godkjennes dersom deres interesseområde ikke 

hovedsakelig omhandler et sentralt politikkområde for Legeforeningen. Bakgrunnen for 

forslaget er å sikre at politikkutviklingen følger de demokratiske prosessene i foreningen.  

Høringsfrist 13. mars 2020 

 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter forslaget.  

 

Sak 51/2020: Ny høring - Høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen av 5. februar 2020 

om høring i organisasjonen – Lovendring – § 4-1 Sekretariatet. 

I henhold til Legeforeningens lover § 4-1-1 skal sekretariatet ledes av en 

generalsekretær som skal være lege. Det heter i lovene at:  

"Foreningens daglige virksomhet utøves av et sentralt sekretariat, som ledes av 

generalsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører og skal være lege." 

For å kunne øke søkertilfanget til stillingen som generalsekretær har det vært reist 

spørsmål om det bør åpnes for at andre enn kandidater med medisinsk 

embetseksamen kan vurderes ved rekrutteringen.  

I en krevende posisjon som det generalsekretærstillingen i Legeforeningen er, vil det 

erfaringsmessig være relativt få reelle kandidater i prosessen. Stillingen setter store krav 

til blant annet ledererfaring og rolle- og organisasjonspolitisk forståelse. Andre 

kandidater med slik erfaring og kompetanse, som samtidig har erfaring fra 

helse/medisinsområdet, kan vise seg å være aktuelle. En mulighet er på denne 

bakgrunn at lovformuleringen endres til at generalsekretær fortrinnsvis skal være lege. 
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Legebakgrunn vil uansett være en viktig egenskap ved vurderingen av søkerne.  

Revidert formulering i § 4-1-1 kan være 

"Foreningens daglige virksomhet utøves av et sentralt sekretariat, som ledes av 

generalsekretæren. Han/hun er foreningens forretningsfører og skal fortrinnsvis være 

lege." 

Sentralstyret meddelte ved behandlingen av politikk- og strateginotat 9 i november 

2019, at det er ønskelig å høre organisasjonens synspunkter på saken. Det er ønskelig å 

belyse sammenhengen mellom formelle kvalifikasjonskrav til stillingen og gjeldende 

ansvar og oppgaver. Dette høringsnotatet redegjør for aktuelt faktagrunnlag, og 

omfatter beskrivelse av generalsekretærens oppgaver og ansvar (1), redegjørelse for 

praksis i foreninger Legeforeningen kan sammenligne seg med (2), samt vurdering med 

oppsummering av antatte fordeler og ulemper med krav til legekompetanse (3). 

Foreningsleddenes synspunkter og tilbakemelding vil danne grunnlag for sentralstyrets 

videre behandling av spørsmålet, og være avgjørende for om det legges frem forslag 

om lovendring til landsstyremøtet i 2020. 

 

2. Generalsekretærens rolle og oppgaver 

Instruks  

Sentralstyret vedtok 10.5.2001 instruks for generalsekretær og sekretariat. Instruksen er 

oppdatert etter endringer i lovene i hhv. 2006 og 2007. Om generalsekretæren som 

sekretariatets leder er det særlig fremhevet oppgaver med:  

• å organisere og disponere sekretariatets personell og andre ressurser, i enkeltsaker og 

i strategisk arbeid,  

• å forberede saker til behandling i valgte/oppnevnte organer, føre protokoll og følge 

opp iverksettelse. 

• å ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte, herunder forvalte arbeidsgivers styringsrett 

og plikter,  

• å være forretningsfører med ansvar for budsjett, økonomistyring og fondsforvaltning, 

• å arbeide for at Legeforeningen har en respektert posisjon i norsk organisasjons- og 

samfunnsliv,  

• i samråd og samarbeid med presidenten å ha ansvar for å støtte presidenten i 

profileringsarbeidet og selv profilere Legeforeningen, sentralstyrets politikk og de verdier 

legeyrket baserer seg på, internt og overfor offentlige myndigheter, 

arbeidsgivermotparter, media og allmennhet, 

• å etablere og holde ved like et organisasjonsmessig og samfunnsmessig kontaktnett 

med sikte på påvirkning av miljøer og beslutningstakere av betydning for utvikling av 

rammebetingelsene for foreningen og legestanden,  

• å gi rimelig prioritet til arbeidet i internasjonale legefora. 

 

Videre er det i instruks for generalsekretær lagt vekt på: 

• "kommunikasjon med presidenten og sentralstyret for å sikre samforståelse om mål, 

strategier og prioriteringer. utvikling av kommunikasjons- og informasjonsrutiner i 

sekretariatet for å sikre at vedtatte mål, strategier og prioriteringer blir forstått i alle ledd, 

samt å fremme felles holdninger og best mulig samordning av sekretariatets 

menneskelige, økonomiske og teknologiske ressurser. 

• å sørge for en fleksibel og dynamisk organisasjon med samsvar mellom fordeling av 

kompetanse og oppgaver samt en åpen og ryddig beslutningsstruktur. 

• å utøve et synlig lederskap som gir trygghet for medarbeidere, positiv motivasjon og 

god utnyttelse og videreutvikling av kompetanse og omstillingsevne." 

 

Arbeidsoppgaver  

Spørsmålet om generalsekretærens legekompetanse, er knyttet opp mot innholdet i 

stillingen og ansvaret som følger med. Når spørsmålet nå reises, kan det sees i lys av 
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hvordan rollen som generalsekretær har utviklet seg de siste 20 årene. Siden ordning 

med fullt frikjøp av president ble innført i 2001 og lederne i Allmennlegeforeningen, 

Yngre legers forening og Overlegeforeningen ble fullt frikjøpt fra 2007, har 

generalsekretærens rolle utad som talsperson for foreningens politikk blitt preget av et 

tydeligere skille mellom det politiske og det administrative. Presidenten og de frikjøpte 

lederne håndterer i det daglige henvendelser fra media, politikere og andre 

samarbeidsaktører og ivaretar i stor grad Legeforeningens samfunnspolitiske rolle utad.  

 

Generalsekretæren leder sekretariatet i det daglige, og er ansvarlig for forberedelse av 

saker til sentralstyret som handler om faglige, sosiale og økonomiske rammevilkår for 

medlemmene i Legeforeningen. I tillegg kommer saker som gjelder økonomiske og 

administrative forhold i driften av foreningen. Generalsekretæren er som 

forretningsfører i Legeforeningen styremedlem i Christiania Torv AS, der Legeforeningen 

har 50 % av eierandelene. 

 

Sekretariatet har om lag 180 medarbeidere, og er per januar 2020 organisert slik. 

 

Årlig driftsbudsjett i hovedforretningen er om lag 300 millioner kroner. Den faglige 

spennvidden blant de ansatte er stor, og omfatter jurister, samfunnsvitere, økonomer, 

journalister/ kommunikasjonsrådgiver og medisinere i tillegg til merkantilt ansatte og 

konsulenter. Koordinering og samordning av aktivitet og oppgaver på tvers av 

fagområder i dette kompetansemiljøet utgjør en sentral del av generalsekretærens 

arbeid.  

Videre fremheves gjerne rolleforståelse og innsikt i skjæringspunktet mellom politikk og 

administrasjon som avgjørende i generalsekretærens virke. Generalsekretær er 

bindeledd mot politisk ledelse og organiserer sekretariatet på den måte han/hun 

samlet sett mener det er hensiktsmessig, gitt bestillingene fra sentralstyre og landsstyre.  

 

2. Hva gjør andre? 

Flere av de norske profesjonsforeningene som kan sammenlignes med Legeforeningen 

har øverste administrative leder med fagbakgrunn fra egen profesjon (herunder 

Psykologforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Sykepleierforbundet og 

Advokatforeningen). Krav til gitt profesjonsbakgrunn er imidlertid ikke vedtektsfestet hos 

noen av disse foreningene, utover at det i Veterinærforeningen heter at 

"generalsekretærstillingen bør besettes av veterinær".  

 

Tekna, Juristforbundet og Norsk Lektorlag er på sin side eksempler på foreninger der 

generalsekretær/øverste administrative ansvarlig har annen utdanningsbakgrunn, pt. 

fra henholdsvis teologi, økonomi og jus.  

De øverste administrative lederne i den svenske, danske og islandske legeforeningene 

er alle CEO/administrerende direktør uten legebakgrunn. Samtidig er ikke den svenske 

og danske legeforeningen helt sammenlignbare med Legeforeningen i Norge, da disse 

foreningene ikke på samme måte rommer like mye det faglige som det 

fagforeningsorienterte. I den finske legeforeningen er øverste administrative ansvarlig 

en lege.  

 

3. Fordeler og ulemper 

I stillingen som generalsekretær er overordnet innsikt i og forståelse for 

medisinutdanningen, spesialiseringsordningene, rammevilkår for yrkesutøvelsen med 

hensyn til lønn og arbeidstidsordninger, helsepolitisk og medisinskfaglig status og 

utviklingstrekk grunnleggende forutsetninger. Gjennom profesjonsbakgrunn som lege 

har generalsekretær i dag et utgangspunkt for innsikten i disse spørsmålene og i 

"legelivet" fra innsiden.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/c7a460538b5943e7a99b98830c356491/org-kart-sekretariatet-pr-010120.pdf
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En del av generalsekretærens oppgaver er videre å representere foreningen utad, 

pleie kontaktnett og profilere foreningen overfor myndigheter og samarbeidspartnere 

nasjonalt og internasjonalt. Medisinskfaglig bakgrunn vil i denne konteksten kunne 

innebære et bredere kontaktnett, og representere større autoritet. I sin rolle har 

generalsekretær også en funksjon som kontaktpunkt inn i foreningen overfor 

medlemmer som henvender seg, og den interne autoriteten til å møte slike 

henvendelser vil kunne anses å være annerledes for en lege, enn for en administrativ 

leder med annen bakgrunn.  

Legeforeningens standpunkt er at leger er best egnet til å lede sykehus og helseforetak. 

Det kan vektlegges at tilsvarende prinsipp bør gjelde for Legeforeningen som 

administrativ virksomhet, både av hensyn til intern og ekstern autoritet, og av hensyn til 

kjennskap til helseområdet og medisinske fag. Alle saker sekretariatet forbereder og 

legger frem til behandling i styrende/valgte organer i Legeforeningen er relatert til 

helsesegmentet. Samtidig er det som vist ovenfor slik at en rekke av oppgavene 

forbundet med generalsekretærjobben er knyttet til andre kompetansefelt, 

eksempelvis jus, økonomi og HR. Det er sekretariatets vurdering at kompetanse når det 

gjelder å lede menneskelige ressurser, å motivere og å legge til rette for utvikling av 

den enkelte medarbeider, samt å samordne aktiviteten til beste for foreningen som 

helhet, er viktig i generalsekretærstillingen. Dette, i kombinasjon med god rolleforståelse 

og tydelig bevissthet omkring skillet mellom det politiske og det administrative, har stor 

betydning sett fra sekretariatets synsvinkel.  

Som nevnt innledningsvis er utgangspunktet for å reise spørsmål om eventuell endring 

av § 4-1-1 i lovene først og fremst knyttet til å øke søkertilfanget for 

generalsekretærstillingen, og sikre at gode kandidater kommer til vurdering. Det er lagt 

til grunn at legebakgrunn uansett er en betydelig fordel for flere av oppgavene 

stillingen bringer med seg, og det antas at et flertall av både aktuelle søkere og 

"search-kandidater" vil ha legebakgrunn. 

 

Alt i alt anses det at legekompetanse vil være viktigere for ivaretakelsen av tillit utad, 

enn innad i sekretariatet. Innad er den vesentligste delen av jobben knyttet til å 

koordinere innsatsen til faggrupper med ulik kompetansebakgrunn, og å ivareta 

utviklingsorientert/strategisk ledelse i tråd med politiske føringer fra sentralstyre og 

landsstyret. Utad, i dialog med medlemmer og samfunnsliv, er generalsekretærens tillitt 

kanskje i større grad knyttet til det å være lege selv.  

 

Dette lagt til grunn, blir vurderingen av om åpning for at andre profesjonsbakgrunner 

enn leger kan være generalsekretær, et spørsmål om hvilken rolle det er ønskelig at 

generalsekretær skal ha. Dersom man vektlegger mest de strategiske 

lederegenskapene, rolleforståelse, menneskelige egenskaper, forretningsforståelse, mv, 

kan man se for seg at kandidater uten medisinsk embetseksamen også kan nå opp. 

Dersom man derimot vektlegger generalsekretæren rolle utad, i møte med 

medlemmer og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt, taler det for å opprettholde § 4-

1-1 som i dag.  

Oppsummert kan det sies at dersom lovene endres og det åpnes for andre profesjoner, 

vil det være et sentralt element i rekrutteringsprosessen å søke i markedet etter aktuelle 

leger. Bruken av ordet "fortrinnsvis" vil legge føringer, men foreningen kan ansette en 

generalsekretær som ikke er lege. Dersom lovene ikke endres, vil det fortsatt være et 

ubetinget vilkår at generalsekretæren er en lege, og foreningen viderefører den 

ordning som følger av gjeldende lover. 

Høringsfrist 13. mars 2020 
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Vedtak: Marit Karlsen besvarer høringen i tråd med diskusjon i styret. 

 

Sak 52/2020: 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. 

 

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.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt ser på høringen som settes opp på neste 

styremøte. 

 

Sak 53/2020: Høring – endringer i narkotikaforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. februar2020 om høring – endringer i 

narkotikaforskriften. 

 

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt ut 

forslag til endringer i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften) 

§§ 18 og 19 å høring. 

 

Narkotikaforskriften § 18 gir hjemmel for gebyr for arbeidet med narkotikasertifikater. 

Hjemmelen har til nå ikke vært benyttet. I høringen foreslås størrelse på gebyret. 

Narkotikaforskriften § 19 inneholder krav om legeerklæring ved medbringing av 

narkotiske legemidler til Norge. I høringen foreslås mer detaljerte krav til 

legeerklæringen. 

 

Legemiddelverket har i senere tid utstedt i overkant av 2700 narkotikasertifikater 

(innførsel og utførsel) i året. Det sendes kvartals- og årsregnskap om dette til INCB (The 

International Narcotics Control Board). I dag er det 57 registrerte virksomheter, som 

gebyrene fordeler seg på i ulikt omfang. Kostnadene forbudet med dette tilsier at 

størrelsen på gebyr bør være kr. 1.300,- pr. sertifikat, noe som medfører at det anslagsvis 

kan kreves inn ca. 3,5 millioner per år. Dette er tenkt å dekke alle kostnadene 

Legemiddelverket har med utstedelse av sertifikater og regnskap, det vil si personell, 

fakturering og infrastruktur, herunder drift av IT systemer. Legemiddelverket foreslår at 

det gis hjemmel for å sette ned gebyrets størrelse eller frafalle krav om gebyr. 

Tilsvarende hjemmel finnes i legemiddelforskriften § 15-3. 

 

Høringsfrist: 12. mars 2020. 
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Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 54/2020: Høring – Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos 

pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling 

avsluttes 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. februar 2020 fra Legeforeningen 

om høring - organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter 

som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes 

 

Bestillerforum RHF behandlet fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet om 

«Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av 

hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes» i møtet 16. 

desember 2019 og har sendt denne på høring. Dette er første gang beslutningsforum 

for nye metoder sender ut en åpen høring. Beslutningsforum for nye metoder mener 

innføring av metoden vil kunne bedre tilgangen på organer.  

 

Bestillerforum RHF mener det er viktig at klinikere og andre som står i krevende 

situasjoner er trygge på metodene de bruker og har et avklaret forhold til disse, og 

beslutningsforum for nye metoder har konkludert med at det i denne saken vil være 

riktig at fagpersoner, pasienter og andre skal kunne å gi innspill til metodevurderingen 

før saken håndteres videre i Nye metoder. 

 

Bestillerforum RHF ber spesielt om tilbakemelding på følgende problemstilling:  

- Hovedproblemstillingene som vurderes spesielt er medisinske, juridiske og etiske 

utfordringer og uklarheter rundt dødsdefinisjon og dødskriteriene ved hjerte- og 

åndedrettstans når livsforlengende behandling avsluttes. 

 

Høringsfrist: 12. mars 2020. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 55/2020: Høring – faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret 

somatisk tilstand 

 

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

om høring – faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk 

tilstand. 

 

Helsedirektoratet har sendt faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved 

forverret somatisk tilstand på høring.  

 

Bakgrunnen for å overføre tiltakspakker til nasjonale faglige råd er å videreføre arbeidet 

med fagområdene, og Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene 

og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har 

vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd.  

 

Rådene innebærer oppdatering av kunnskapsgrunnlag samt omskrivning av 

tiltakspakke til nytt digitalt format. Det har vært benyttet kunnskapsbasert praksis som 

innebærer picosøk og kunnskapsinnhenting. 
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Rådene som Helsedirektoratet kommer med nå gjenspeiler de tidligere tiltakene, men 

er splittet opp og endret rekkefølge for å passe inn i kapitalstrukturen samt ny evidens.  

1. Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar og hvert enkelt ansattes ansvar for 

tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand i helsetjenesten. 

2. Målgruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt, og rådene 

gjelder alle pasienter ved forverring av somatisk tilstand.  

3. Råd 4: Virksomheter bør etablere rutiner for varsling og respons ved tegn på forverret 

tilstand presenteres det under fanen «Praktisk» eksempler på early warning score (EWS). 

I tiltakspakken ble det kun presentert EWS for voksne. Nå vises også eksempler på EWS 

for barn og gravide/obstetriske pasienter. 

4. Kapittel 6 «Kom i gang – forbedringsarbeid i praksis» viderefører innhold fra 

tiltakspakkene I trygge hender 24-7 om hvordan komme i gang og gjennomføre 

praktisk forbedringsarbeid. Det pågår i 2020 et arbeid i Helsedirektoratet med å gjøre 

om alle I trygge hender sine tiltakspakker til nasjonale faglige råd. Det vil i den 

forbindelse vurderes hvilket veiledende materiell som skal utvikles for å støtte tjenestene 

i lokalt forbedringsarbeid og også i systematisk implementeringsarbeid. I første omgang 

videreføres kapitlet om forbedringsarbeid i tråd med det som står i tiltakspakkene I 

trygge hender. 

 

Rådene bygger på og erstatter Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Tidlig 

oppdagelse av forverret tilstand". I Norge har denne tiltakspakken sammen med 

Nasjonal fagprosedyre Forverret tilstand for pasient på sengepost - etablering og drift 

av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølging gitt nasjonale 

anbefalinger på dette fagområdet. Anbefalingene har fått økt oppmerksomhet de 

siste årene, og erfares som grunnleggende for å kunne oppdage forverret tilstand på 

et tidlig stadie, i hele helse- og omsorgstjenesten.  

 

For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag, ble det utarbeidet PICO spørsmål til alle 

områdene i tiltakspakken, og systematiske søk ble gjennomført ved biblioteket på 

Folkehelseinstituttet. 

 

Helsedirektoratet undersøkte helsepersonells erfaringer med tiltakspakken gjennom en 

questback til et utvalg med erfaring i bruk av tiltakene både i spesialisthelsetjenesten 

og kommunehelsetjenesten. 

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.  

 

Høringsfrist: 25. mars 2020 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 56/2020: Ny høring – Søknad fra Eldre legers forening om økt representasjon i 

landsstyret 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en epost av 11. februar 2020 fra 

Legeforeningen om søknad fra eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret 

 

Eldre legers forening om økt representasjon i landsstyret 

Styret i Eldre legers forening (ELF) har bedt om en organisasjonsmessig behandling av 

deres ønske om å få hevet ELFs representasjon i landsstyret fra to til fem medlemmer. 

Forslaget sendes med dette på organisasjonsmessig høring med tanke på en eventuell 

landsstyrebehandling av lovendringsforslaget. 
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Høringsfrist 13. mars 2020 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter ikke forslaget.  

Sak: 57/2020: Ny høring - Endringer i Legeforeningens lover vedr fagaksen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 11. februar 2020 om endringer i 

Legeforeningens lover vedr fagaksen 

Det foreslås endringer i Legeforeningens lover knyttet til fagaksen. Den ene delen av 

forslagene knytter seg til endringer som skal sikre at arbeidet i fagaksen kan gå lettere 

og at det blir enklere å administrere. Den andre delen av forslagene omhandler 

justeringer i lovene for å tilpasse teksten den nye spesialitetsstrukturen.  

 

Høringsfrist: 13. mars 2020  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen 

 

Sak 58/2020: Ny høring - Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra 

taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Legeforeningen om forslag til 

lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til 

Statens undersøkelseskommisjon 

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. 

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 
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Vedtak: Saken settes opp på neste styremøte. 

 

Sak 59/2020: Oppdrag fra HOD: «Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som 

kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt» 

 

AF sin oppføling av oppdraget fra HOD «Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser 

som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt» etter møtet på 

Gardermoen. Nærmere bestemt om AF i tillegg til Tor Magne Johnsens innlegg skal 

sende innspillene skriftlig  

 

Tor Magne Johnsen orienterte, og styret diskuterte.  

 

Vedtak: Tor Magne Johnsen sender innspill. 

 

 

 

 


