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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:  18. juni 2020 

 

Møtested: Lillestrøm  

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Elin Kjølsrød Ødemark 

 

Tilstede: Lars Christian Lervik – ALIS-leder fra kl 12.00  

 

Forfall:  Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

 

Sak 137/2020: Leders 10 minutter 

 

• Møte med FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) om blant  annet Akson 

og pasientens legemiddelliste 

• Møte med Psykologforeningen 

• Møte med Farmasøytforeningen 

• Arbeidet med takstendringene i forbindelse med covid-19 

• EDiT – enklere digitale it-verktøy 

• Møte mellom eierforeningene og hovedkomiteen for Primærmedisinsk uke 

• Ny mønsteravtale med Delta 

• Fastlegen.no 

• Vaksinering  

• Møte i trepartssamarbeidet  

• Kronikk i Doktor i nord.  

• Nordisk ledermøte 
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Sak 138/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Møte med styreleder KS, og orientering om «Levanger modellen» 

• Møte i UEMO på zoom. 

 

Sak 139/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 25. mai 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

Sak 141/2020: Styrearbeid 

 

 Alle oppfordres til å lese e-post hver dag.   

 

Kommunikasjonsstrategi: det har vært kontakt med spol (samfunnspolitisk avdeling) 

Utkastet til budskapspakke. Fredag 26. juni kl 0730. 

 

Alle går gjennom budskapspakken   

 

Sak 142/2020: Møteplan 2021 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til møteplan for 2021. 

 

 Vedtak: Møteplanen ble godkjent. 

 

Sak 143/2020: Private helseaktører 

 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

Sak 144/2020: Innspill til krav til forhandlingene av SFS 2305 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. juni 2020 fra Legeforeningen med 

invitasjon til å komme innspill til krav til forhandlingene av særavtalen med KS.  

 

Tor Magne Johnsen og Nils Kristian Klev sitter i forhandlingsdelegasjonen fra AF. 

 

Frist: 15. juni 2020 – AF har fått frist til 19. juni 2020 pga styremøtet.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 145/2020: Overlegen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Overlegen med ønske om 

en artikkel om tema oppgaveglidning. 

Frist: 20. august 2020. 

Vedtak: Marit Tuv skriver artikkelen.  
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Sak 146/2020: Høring av endring i trygderefusjonsforskriften 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. mai 2020  om høring av endring i 

trygderefusjonsforskriften. 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring av endring av 

trygderefusjonsretten. Som en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten (se her) 

legger Regjerningen opp til en innføring av introduksjonsavtaler. Introduksjonsavtaler er 

avtaler som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under 

visse vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister selv om fastlegen som har ansvar for 

listen(e) er til stede på legekontoret samtidig.  

Forslaget innebærer at leger med introduksjonsavtale kan jobbe parallelt med 

fastlegen som har listeansvaret. Departementet mener introduksjonsavtaler vil gjøre det 

lettere for leger som jobber i annet allmennlegearbeid i kommunen å spesialisere seg i 

allmennmedisin samtidig som leger får mulighet til å få erfaringer med det å arbeide 

som fastlege uten å måtte investere i egen praksis som næringsdrivende. I tillegg vil 

slike avtaler kunne avlaste de etablerte fastlegene ved legekontoret som har en lege 

med introduksjonsavtale hos seg.  

Departementet foreslår ikke å åpne for en generell vikarordning. Det skal legges 

overordnede føringer for avtalene, men samtidig tilrettelegges for lokale tilpasninger i 

kommunene. 

Departementet vurderer at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad tilrettelegger for 

rekruttering til og kvalitet i legetjenestene i kommunene ved at det er til hinder for 

etablering av introduksjonsavtaler. Departementet foreslår derfor en endring i 

refusjonsforskriften for å åpne for refusjon for vikarer som er til stede parallelt med 

fastlegene, innenfor en regulert ordning med introduksjonsavtaler. Departementet vil 

understreke at det ikke innføres en plikt for kommunen til å inngå introduksjonsavtaler, 

men at dette er et gode som kan benyttes dersom det er enighet mellom både 

kommune, fastleger og LIS. 

Departementet sier videre at ordningen med introduksjonsavtaler skal være en 

søknadsbasert ordning administrert av Helsedirektoratet. Ved tildeling av avtaler skal 

det særlig vektlegges de forhold introduksjonsavtaler har som formål å bidra til, nemlig 

stabilisering og rekruttering til fastlegeordningen og annet allmennlegearbeid i 

kommunen. Det vil også forutsettes at fastleger som inngår i en introduksjonsavtale har 

tilstrekkelig pasientgrunnlag for å gi rom for LIS. Videre forutsettes det at det stilles 

nødvendige lokaler og utstyr til disposisjon for LIS. Fastlegene skal ikke kunne øke sitt 

listetak i perioden etter at søknad om introduksjonsavtale er sendt Helsedirektoratet og 

frem til avtalens opphør. 

Dokumenter. 

Høringsfrist: 6. august 2020. 

Peter Christersson har forberedt høringen, og vedlagt innkallingen fulgte utkast til 

høringssvar.  Christersson orienterte om høringen, og styret diskuterte.  

Vedtak: Peter Christersson besvarer høringen.  

 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-endring-i-trygderefusjonsforskriften/
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Sak 147/2020:  Høring – Gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om 

endring i spesialistforskriften 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. mai 2020 om høring – 

gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften. 

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

gjennomføring av LIS 1 som følge av covid-19: forslag om endring i spesialistforskriften. 

HOD foreslår i dette høringsnotatet et unntak fra rekkefølgekravet i spesialistforskriften § 

18 slik at leger som mangler enkelte læringsmål i spesialistutdanningens første del (LIS1) 

som følge av covid-19, likevel vil kunne påbegynne spesialistutdanningens andre/tredje 

del. 

HOD mener at det midlertidig bør gjøres unntak fra kravet om at alle læringsmål i 

spesialistutdanningens første del må være oppnådd før man starter i andre/tredje del. 

Departementet foreslår at unntaket skal gjelde for leger som på grunn av covid-19 ikke 

har oppnådd enkelte av læringsmålene. 

Departementet foreslår et nytt tredje ledd i spesialistforskriften § 18, som sier at det kan 

gjøres unntak fra rekkefølgekravet for leger som på grunn av covid-19-pandemien ikke 

har oppnådd enkelte av læringsmålene i utdanningens første del. 

Departementet foreslår videre at læringsmål i utdanningens første del som ikke er 

oppnådd ved tiltredelsen, må oppnås i løpet av spesialistutdanningen. Dette er i dag 

forskriftsfestet i den gjeldende unntaksbestemmelsen i § 18 første ledd tredje punktum. 

HOD mener dette bør gjelde også for den nye og midlertidige unntaksadgangen. 

Dokumenter.  

Høringsfrist: 1. juni 2020.  

AF besvarte ikke høringen.  

 

Sak 148/2020: Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker 

 

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

høring - bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker. Saken ble fordelt til Marit Tuv på 

forrige styremøte. 

Legeforeningen mottok fra Barne- og familiedepartementet (BFD ) høring om bruken 

av sakkyndige i foreldretvistsaker. Forslagene gjelder bruken av sakkyndige i 

foreldretvistsaker som behandles av domstolene. 

BFD har som mål er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og 

domstolenes avgjørelser. Forslagene inngår i regjeringens barnereform der et av to 

hovedformål er å gi alle barn like muligheter. 

Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere 

sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. 

Kommisjonen skal ha en veiledende funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil  

være opp til retten å vurdere rapportens bevisverdi. Kommisjonens uttalelser vil dermed 

ikke være bindende. Formålet er å bedre den etterfølgende kontrollen med og 

kvalitetsvurderingen av rapportene i enkeltsaker. Dette er i tråd med 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-gjennomforing-av-lis-1-som-folge-av-covid-19-forslag-om-endring-i-spesialistforskriften/
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Særdomstolsutvalgets forslag i NOU 2017: 8. BFD foreslår at det i forskrift kan gis 

utfyllende regler om Barnesakkyndig kommisjons (BSK) oppgaver, organisering og 

saksbehandling. 

Departementet foreslår videre at barneloven skal inneholde en henvisning til 

tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en 

pedagogisk påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at 

saken tilføres nødvendig bredde- og spisskompetanse. I tillegg foreslår BFD at krav til 

utforming av sakkyndiges mandater og rapporter hjemles i forskrift.  

Lenke til høringen  

Høringsfrist: 13. juli 2020 

 

Vedtak: Marit Tuv skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 149/2020: Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering 

 

 Legeforeningens sentralstyre vedtok den 14. januar 2020 retningslinjer for tillitsvalgte i 

Legeforeningen – varsling om trakassering. 

 

Retningslinjene har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av representanter 

fra AF, Of, Ylf og Nmf. Nils Kristian Klev har deltatt i dette arbeidet fra AF.  

 

Sak 150/2020: Arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd 

høsten 2020 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 12. juni 2020 fra Legeforeningen om 

arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd høsten 2020 

 

Vedtak: Rette en henvendelse til Fond I om det er mulighet for garanti.  

 

Sak 151/2020: Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre negative 

prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell 

og innbyggere 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 12. juni 2020 fra  Helse- og 

omsorgsdepartementet om høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å lagre 

negative prøvesvar i MSIS og videreformidling av covid-19-relaterte prøvesvar til 

helsepersonell og innbyggere. 

 

Frist: 18. juni 2020. 

 

Marit Tuv orienterte om saken, og styret diskuterte den. 

 

Vedtak:  Marit Tuv besvarer høringen.  

 

Sak 152/2020: Forslag til nytt styre i Akademikerne 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 9. juni 2020 fra Legeforeningen om 

forslag på kandidater til nytt styre m.m til Akademikerne.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-bruken-av-sakkyndige-i-foreldretvistsaker/
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 Frist 21. august 2020 

 

 Vedtak: AF foreslår reoppnevning av Kari Sollien 

 

Sak 153/2020: Utvalg for menneskerettigheter 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 17. juni 2020 fra Legeforeningen om 

utvalg for menneskerettigheter.  

 

 Dragan Zerajic har sittet i interimstyret for Legeforeningens menneskerettighetsutvalg fra 

Allmennlegeforeningen, og han har sagt seg villige til å fortsette som medlem av 

utvalget. 

 

 Frist: 7. august 2020. 

 

 Vedtak: AF foreslår Dragan Zerajic 

 

Sak 154/2020: Høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, 

endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om 

gjennomføring av særreaksjonen forvaring 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juni 2020 fra Legeforeningen om   

 

høring – ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift 

om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av 

særreaksjonen forvaring. 

 

 Fra Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) har legeforeningen mottatt høringen ny 

forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den 

rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen 

forvaring.  

 

Bakgrunnen for den nye forskriften og forskriftsendringene er oppfølgingen av Prop. 154 

L (2016-2017) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, 

samfunnsvern og sakkyndighet), jf. lov 21. juni 2019 nr. 48. Planen er at loven skal tre i 

kraft 1. oktober 2020. 

 

JBD opplyser at høringsinstansene tidligere har blitt gitt muligheten til å kommentere det 

materielle innholdet i forskriften under høringen av lovendringene. Derfor sendes 

forskriften først og fremst på høring for å få innspill til hvordan forskriften bør utformes og 

av pedagogiske grunner. JBD sier videre at innholdet i forskriften allerede er inngående 

omtalt i Prop. 154 L (2016–2017),og høringsnotatet vil derfor i hovedsak vise til 

departementets vurdering av de ulike temaene der. 

 

Dokumenter.  

 

Frist: 5. august 2020. 

 

Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt vurderer høringen.  

 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-ny-forskrift-om-rettspsykiatriske-undersokelser-og-sakkyndige-endring-i-forskrift-om-den-rettsmedisinske-kommisjon-og-endring-i-forskrift-om-gjennomforing-av-sarreaksjonen-forvaring/

