
        Godkjent: 26. januar 2021  

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:   2. desember 2020 

 

Møtested: Teams  

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Kirsten Rokstad 

Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

   

Sak 205/2020: Leders 10 minutter 

 

• Budsjettet 2021, redusjon av tilskuddsordningen til kommunene til veiledning av 

ALIS på 20 millioner.   

• Møte med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO 

• Møte med Helfo 

• Kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om papirfakturaer  

• Møte med Helsedirektoratet om bemanning på helsestasjon  

• Fysioterapeutene vil se på hvordan avtaleforholdet er mellom legene som 

forskriver medikamenter som fysioterapeutene skal sette  

• Kommuner som fakturer legene for utstyr på legevakt 

• KS rådgir kommunene om at legene ikke skal få godtgjøring for både bakvakt 

og beredskapsvakt der legen har begge rollene fordi de jobber for flere 

kommuner  

• Møte i trepartsamarbeidet 10. desember 2020. Da skal blant annet vaksinasjon 

være tema.  

• Undersøkelse om smittevernutstyr i kommunen og smittevernklinikker 

• Smittevernutstyr – støtte fra Helsedirektoratet at dette er kommunens ansvar 

• Takstplakaten er rettet opp 

• Takst V1 – kan også brukes når pasientene har kjøpt vaksine som settes av 

fastlegen 
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• Henvendelse til KLP 

 

Sak 206/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Helsefellesskap  

• Økonomisk veiledning til leger som vurderer fastlegehjemmel 

• Bruk av regnemodellen for antall vakttimer 

• Møte med Universitetet i Bergen – forskningsnettverk for store aktører  

• ALU møte i Bergen  

• Møte med Noklus 

• Pasientsikkerhetskonferansen 

• Intervju i Tidsskriftet om streiken  

• Avlyst Geilokurset  2021.  

 

Sak 207/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 20. oktober 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 209/2020: Regnskapsrapport 3. kvartal 2020 

 

Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 3. kvartal 2020.  

 

Nils Kristian Klev gikk gjennom regnskapsrapporten.  

 

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

Sak 210/2020: Møteplan 2021 

 

Styret planla møter med førstelandsrådene: 

 

Vedtak:  

Forslag til møtetidspunkter kl  20.00 – 22.00:  

• 9. eller 11. februar 2021 

• 25. mars 2021  

• 27. mai 2021 

• 7. eller 9. september  2021  

• 25. eller 30. november 2021 

 

 

Sak 211/2020: Våruka 2021 

 

Kurskomiteen til kurs i helsepolitikk orienterte om arbeidet med  programmet.  

 

Camilla Fagerholt orienterer om arbeidet med Våruka 2021.  

 

Styret diskuterte om prisen årets allmennlege skal deles ut dersom landsrådsmøtet blir 

digitalt.  Settes opp på agendaen i januar. 
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Sak 213/2020: Valgkomite 

 

Valgkomiteen består av: 

Leder: Bjørn Nordang    Periode: 1.9.2017 – 31.8.2021 

Medlem: Gerd-Synne Tveito Eidnes  Periode: 1.9.2019 – 31.8.2023 

Medlem: Ole Edvard Strand    Periode: 1.9.2019 – 31.8.2023 

Medlem: Tone Dorthe Sletten   Periode: 1.9.2017 – 31.8.2021 

Vara: Siw Fosheim      Periode: 1.9.2017 - 31.8.2021 

Martin Chapman     Periode: 1.9.2019 - 31.8.2023 

 

På landsrådsmøtet 28. april 2021 skal det velges leder, et medlem og en vara.  

Saken settes opp på møtet i januar.  

 

Sak 214/2020: Fastlegen.no 

 

AF styret vedtok i januar 2018 at prosjektet Fastlegen.no iverksettes, og evalueres etter 

to år. 

 

Det har nå gått to år, og styret skal evaluere Fastlegen.no.  

 

Nils Kristian Klev orienterte om status for Fastlegen.no, og styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev diskuterer Fastlegen.no med Norsk forening for allmennmedisin, 

og saken settes opp på styremøtet i januar 2021. 

 

 

Sak 215/2020: Tillitsvalgtssatsningen 

 

Legeforeningens sekretariat ved Hanne Gillebo-Blom og Synne Rahm deltok på 

styremøtet og informerte om og fikk innspill til tillitsvalgtsatsingen. 

 

Sak 216/2020: Medlemmer til SOPs styre 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. november fra Legeforeningen om 

medlemmer til SOPs styre. 

 

Det skal være valg av to medlemmer til SOPs styre ved landsstyremøtet 2021. 

Sentralstyret er valgkomite. For å forberede saken for valgkomiteen, skal det nedsettes 

en liten arbeidsgruppe. Det bes i den forbindelse om at to kandidater fra AF, herav en 

ALIS, utnevnes til å være med i arbeidsgruppen.  

  

Frist: 17. desember 2020. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og en fra ALIS-utvalget deltar fra Allmennlegeforeningen.   

 

Sak 217/2020: Akademikerne næringsdrivende 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 6. november 2020 fra 

Legeforeningen til å foreslå kandidat til Akademikerne næringsdrivende.  

På grunn av kort frist ble saken behandlet per e-post, og Allmennlegeforeningen 

hadde foreslått Nils Kristian Klev. 
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Sak 218/202: Oppnevning Utdanningsfond II 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. november 2020 fra 

Legeforeningen om oppnevning Utdanningsfond II. 

 

Den eksisterende oppnevningsperioden utløper 31. desember 2020. 

Frist: 1. desember 2020. AF har fått utsatt frist til 2. desember 2020.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Marit Tuv som medlem og Nils Kristian Klev som 

vara.  

 

Sak 219/2020:  Høring - utkast til anbefalinger om prioritering for intensivbehandling ved 

kapasitetsbrist 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. november 2020 fra 

Legeforeningen om høring - utkast til anbefalinger om prioritering for 

intensivbehandling ved kapasitetsbrist. 

 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring - utkast til anbefalinger om 

prioritering for intensivbehandling ved kapasitetsbrist. Helsedirektoratet sender med 

dette seks anbefalinger om prioritering av intensivbehandling under kapasitetsbrist.  

 

Innledningsvis viser sekretariatet til at prioriteringsbeslutningene som ble oversendt 

Helsedirektoratet i mars gjelder fortsatt, se: 

https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-prioriteringer-i-

forbindelse-med-koronaviruset/ 

 

Helsedirektoratets skriver at hovedformålet med anbefalingene er å gi anbefalinger for 

prioritering av pasienter, og støtte til beslutningstakerne i klinikken ved kapasitetsbrist 

hvis slike situasjoner oppstår. Videre skriver direktoratet at den senere tids smitteutvikling 

bekrefter at helsetjenesten må være forberedt på at ressurssituasjonen i helsetjenesten 

utfordres og kan medføre kapasitetsbrist. Antall pasienter med covid-19 som har behov 

for intensivbehandling øker og veksten i antall pasienter med covid-19 som trenger 

intensivbehandling kan bli stor. Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige 

helseutfordringer. Denne situasjonen kan gi kapasitetsbrist og ressursknapphet og stille 

krav til omstilling og krevende prioriteringer som kan innebære å nedprioritere pasienter 

som under "normale omstendigheter" ville fått intensivbehandling. Slike situasjoner 

medfører svært krevende prioritering for helsepersonellet.  

 

Anbefalingene gjelder i enhver krisesituasjon uansett årsak, hvor det oppstår 

kapasitetsbrist som gjør det nødvendig at noen som i dag får tilbud om 

intensivbehandling, ikke vil få intensivbehandling eller få intensivbehandling på et 

lavere nivå. Helsedirektoratet presiserer at pasienter som ikke prioriteres for 

intensivbehandling, skal få tilbud om annen helsehjelp, pleie og omsorg. 

 

Høringsfrist: 13. november 2020.  

 

Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og fant at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 220/2020: Høring - forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk 

helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå 

pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta 

https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-prioriteringer-i-forbindelse-med-koronaviruset/
https://www.legeforeningen.no/fag/aktuelt/fagmedisinske-foreningenes-prioriteringer-i-forbindelse-med-koronaviruset/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. oktober 2020 fra Legeforeningen 

om høring - forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for 

poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. 

 

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

 

forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling frå pasientar for 

poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet at jordmor kan rekvirere 

laboratorieundersøkelser ved sykehuslaboratorier. Videre foreslår departementet at det 

kan tas gebyr når pasienter ikke «møter» til avtalt video- eller telefonkonsultasjon. Det 

foreslås i tillegg enkelte presiseringer av gjeldende rett. 

 

I forslaget til statsbudsjett for 2021, jf. Prop. 1 S (2020-2021) Helse- og 

omsorgsdepartementet, er det foreslått endringer i ISF-ordningen som har implikasjoner 

for i hvilke tilfeller det er relevant å avkreve pasienten for egenandel. Det foreslås at 

kliniske farmasøyter som gjør selvstendige polikliniske konsultasjoner inkluderes i 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 2021. Dette krever endringer i forskrift om betaling frå 

pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 16. november 2020. 

 

Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og fant at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 221/2020: Høring - forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for 

legemidler og næringsmidler 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. november fra Legeforeningen om 

høring - forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og 

næringsmidler.  

 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om forslag til forskrift om krav til 

innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler. Direktoratet 

påpeker at en eventuell forskriftsendring vil bli fastsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Helsedirektoratet foreslår at det forskriftsfestes en plikt for leger til å ta i bruk ny 

blåreseptsøknad for individuell stønad for legemidler på blå resept. Plikten skal gjelder 

alle leger som søker på vegne av pasient i henhold til blåreseptforskriften § 3. I praksis 

innebærer forslaget at ny blåreseptsøknad vil erstatte papirbaserte søknader om 

individuell stønad på blå resept og elektroniske søknader via e-reseptløsningen (M2). 

Videre innebærer forslaget at Helfo, fra forskriftens ikrafttredelse, ikke vil behandle 

søknader som kommer på feil søknadsformat. 

 

Helsedirektoratet opplyser at legene må, inntil ny blåreseptsøknad eventuelt blir fullt 

integrert i legens elektroniske pasientjournal, fylle ut søknader i Helsedirektoratets 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-godtgjorelse-for-a-yte-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetjenesten-poliklinikkforskriften-og-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetenesta/
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tjenesteportal. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 3. januar 2021 

 

Ivar Halvorsen hadde skrevet forslag til høringssvar før styremøtet. Styret diskuterte 

saken.  

 

Vedtak: Saken besvares i tråd med diskusjonen i styret. 

 

Sak 222/2020: Høring  Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. november 2020 om Høring  Forslag 

om endringer i SYSVAK-registerforskriften. 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen forslag om 

endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt 

vaksinasjonsjonregister (SYSVAK-registerforskriften) på offentlig høring. Departementet 

har satt svært kort høringsfrist for å avgi høringsuttalelser.  

 

Departementet foreslår at det gjøres forskriftsendringer for å pålegge elektronisk 

melding av opplysning om vaksinasjon med vaksine mot covid-19, i tillegg til 

vaksinasjon mot sykdommer med lignende symptomer; influensa, pneumokokk og 

kikhoste, til SYSVAK. Det foreslås også at årsak til vaksinasjon mot covid-19 skal meldes. I 

tillegg foreslås forskriftsendringer slik at opplysninger om vaksinasjonsstatus kan gjøres 

tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal. 

 

Sekretariatet i Legeforeningen vil gjerne få poengtere at det er forståelig om 

foreningsleddene ikke har mulighet til å avgi innspill innen den korte fristen, og 

sekretariatet tar sikte på at Legeforeningen uansett avgir et høringssvar innenfor 

etablert politikk. I tillegg kan dere ta kontakt direkte med saksbehandler Anders 

Sondrup på epost: anders.sondrup@legeforeningen.no.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 20. november 2020 

 

Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og fant at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 223/2020: Høring - velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. november 2020 fra 

Legeforeningen om høring - velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om velferdsteknologi til barn 

og unge med nedsatt funksjonsevne. Helsedirektoratet skrivet at velferdsteknologi til 

barn og unge med nedsatt funksjonsevne gir stor nytteverdi for bruker selv, for 

pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. Opplevde 

gevinster er i form av økt selvstendighet, mestring og deltagelse for barna, samt at 

teknologien kan bidra til trygghet og avlastning for foreldrene. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forskrift-om-krav-til-innsendingsformat-ved-individuell-stonad-for-legemidler-og-naringsmidler/
mailto:anders.sondrup@legeforeningen.no
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/forslag-om-endringer-i-sysvak-registerforskriften-obs-kort-frist/
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Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel 

er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og 

befolkning. 

 

Formålet med å gi ut nasjonale faglige råd på dette området er å spre ny kunnskap og 

tilrettelegge for kunnskapsbasert praksis om velferdsteknologi i tjenester til barn og unge 

med nedsatt funksjonsevne. 

 

Det gis tre råd: 

• Råd 1: Kommunen bør etablere ett eller flere tverrsektorielle tjenesteforløp for 

tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne 

• Råd 2: Kommunen bør tilby velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne for å fremme økt mestring av eget liv og deltagelse 

med andre 

• Råd 3: Kommunen skal involvere barnet og familien i prosessen med 

kartlegging, tildeling og oppfølging. 

 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 3. januar 2021  

 

Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Marit Tuv har ansvaret for høringen som ferdigbehandles per e-post.   

 

Sak 224/2020: Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. november 2020 om forespørsel om 

å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19. 

 

Legeforeningen avholdt en heldags erfaringskonferanse om covid-19 den 16. oktober: 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/erfaringskonferanse-om-covid-19/ 

 

I etterkant av konferansen har Legeforeningen oversendt en kort rapport til 

koronakommisjonen for å videreformidle noen av de viktigste erfaringene fra våre 

medlemmer og vårt arbeid med pandemien.  

 

Sentralstyret har besluttet at det også skal utarbeides en mer utfyllende rapport. 

Rapporten skal gjenspeile hva som har foregått ute i tjenestene og reflektere 

synspunktene til medlemmene som har stått i førstelinjen i pandemien. Selv om vi er 

midt i en pågående pandemi er det hensiktsmessig å beskrive Legeforeningens 

erfaringer så langt. Det er ønskelig at rapporten er ferdigstilt når Koronakommisjonen 

skal levere sin rapport, sannsynligvis i mars 2021. 

 

Vi ber derfor om skriftlige innspill om de tema som dere mener er aktuelle, der vi får 

belyst opplevelsen av pandemien fra helsetjenestens og legenes perspektiv. Dette kan 

være arbeidsforhold og vilkår, forhold som har fremmet eller hemmet alt fra 

folkehelsearbeid (inkl. informasjon, testing, smitteoppsporing) til behandlings- og 

prioriteringsutfordringer knyttet til medisinsk undersøkelse og behandling av pasienter 

både med covid-19 og andre tilstander.  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-velferdsteknologi-til-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/erfaringskonferanse-om-covid-19/
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Dette er et forslag til disposisjon, og foreningsleddene kan inkludere andre 

temaer/problemstillinger som de vurderer som relevante:  

 

1. Innledning/bakgrunn 

2. Beredskap 

a. Mangelfulle planer og oppfølging fra tidligere kriser 

b. Sykehus 

c. Primærhelsetjenesten 

3. Smittevernutstyr og testkapasitet 

a. Manglende lagre, anskaffelse og avhengighet av internasjonale strukturer 

b. Fordeling og distribusjon 

4. Behandling og rehabilitering 

a. Sykehus 

b. Primærhelsetjenesten 

c. Prioritering 

5. Digitalisering 

6. Endringer i finansieringsordninger – fastlegeordningen 

7. Arbeidsvilkår; særlig om arbeidstid, overtid, beordring og endring i oppgaver 

8. Situasjonen for gjennomføring av spesialistutdanning 

9. Lovgivning 

10. Kommunikasjon, informasjon og samhandling innenfor og mellom ulike nivå 

11. Helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgivers ivaretakelse av leger og annet personell 

12. Legeforeningens arbeid med covid-19 

13. Oppsummering: forslag tiltak/hva som må til for å være forberedt til fremtidige 

helsekriser 

 

Det vil for mange foreningsledd være naturlig å berøre mange av disse temaene. 

Benytt gjerne nummereringen i denne disposisjonen dersom dere skriver om emnene 

som er listet opp her. 

 

Skriftlige bidrag til rapporten må oversendes sekretariatet innen 24 desember. Det bes 

om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 24. desember 2020.  

 

Nils Kristian Klev har hovedansvaret for denne høringen. Styremedlemmene bes 

forberede seg ekstra til denne saken.  

 

Vedtak: Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev skriver høringssvar sammen. Styrets 

medlemmer spiller inn forslag.  

 

Sak 225/2020: Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret 

nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 

2021 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. november 2020 fra 

Legeforeningen om høring - endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til 

endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, 

forskriftsendring mars 2021. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/foresporsel-om-a-bidra-til-legeforeningens-erfaringsrapport-om-covid-19/
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Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om endringer i læringsmål for 

leger i spesialisering og forslag til endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til 

spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021.  

 

Detaljer om forslag til endringer i læringsmål 

Innspill og forslag til endringene som her foreslås av Helsedirektoratet har i all hovedsak 

kommet fra Legeforeningen. De foreslåtte endringene dreier seg om endringer i 

læringsmål og temaoverskrifter i 23 spesialiteter, og omfatter et bredt utvalg av 

endringer; herunder endringer i faglig innhold, endringer i kompetansenivå, språklige 

rettinger, flytting av læringsmål, nye læringsmål (3), endring av temaoverskrifter til 

læringsmål og enkelte endringer i utdypende tekst til læringsmål. 

Flere av endringene medfører trolig ingen faglig konsekvens for legene i spesialisering. 

Imidlertid vil det være endringer i læringsmål som er foreslått i flere spesialiteter som kan 

medføre endringer i læringsaktiviteter eller læringsarenaer. I tabellen under er et raskt 

overslag over endringene for de 23 spesialitetene og hva det kan innebære av faglig 

konsekvens: 

 

Mulig konsekvens  Spesialitet 

 

Endringer med ingen faglig 

konsekvens 

Akutt- og mottaksmedisin, gastrokirurgi, psykiatri. 

 

Endringer med potensiell faglig 

konsekvens 

  

Blodsykdommer, generell kirurgi, plastikkirurgi, 

barnesykdommer, fødselshjelp og 

kvinnesykdommer, 

hudsykdommer, maxillofacialkirurgi, øre-nese-hals. 

Endringer med faglig 

konsekvens 

  

 

Fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, 

anestesiologi, 

fysikalsk medisin og rehabilitering, immunologi og 

transfusjonsmedisin, medisinsk genetikk, nevrologi, 

nukleærmedisin, ortopedi, patologi, 

samfunnsmedisin, revmatologi 

 

Helsedirektoratet opplyser at enkelte innspill til endringer som har kommet inn til fra 

Legeforeningen ikke er med i denne høringen.  

 

Dette kan være endringer som etter nærmere utredning av Helsedirektoratet ikke tas til 

følge; slik som foreslåtte tillegg om akademisk kompetanse som allerede dekkes i felles 

kompetansemål eller re-innspill på endringer som allerede har vært avklart.  

 

Eller det kan dreie seg om innspill om endringer som utsettes til en helhetlig 

gjennomgang av spesialiteten, da enkelte endringer nå ikke kan gjøres uten at man ser 

hele spesialiteten under ett; slik som innspill om bytte av rekkefølge av læringsmål i 

spesialiteten medisinsk mikrobiologi. 

 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret. 

 

Dokumenter. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/endringer-i-laringsmal-for-leger-i-spesialisering-og-forslag-til-endret-nummereringparagrafsetting-av-vedlegg-2-til-spesialistforskriften-forskriftsendring-mars-2021/
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Høringsfrist: 17. desember 2020. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og fant at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 226/2020: Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. november 2020 fra 

Legeforeningen om høring om standarden produksjon av arkivuttrekk til Norsk 

helsearkiv. 

 

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring om standarden 

Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv.  

 

Direktoratet opplyser at offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten har 

plikt til å avlevere elektronisk pasientarkivmateriale til Norsk helsearkiv når de ikke lenger 

har behov for det, tidligst ti år etter pasientens død. Denne standarden setter krav til 

hvordan arkivmaterialet skal struktureres. Den primære målgruppen for standarden er 

leverandører av EPJ-systemer som benyttes av virksomheter som er pålagt å avlevere 

elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv.  

 

Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemeldinger på hele dokumentet, men ber spesielt 

høringsinstansene om å vurdere om:  

 

• standarden inneholder tilstrekkelig informasjon for helhetsforståelsen av 

avleveringsprosessen  

• kravene er mulige å implementere; spesifikke utfordringer bes kommenteres 

og begrunnes  

• eksemplene er dekkende og relevante  

 

Dokumenter.  

 

Høringsfrist: 25. januar 2021. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen.  

 

Sak 227/2020: MedHum 2020 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. november 2020 fra 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) om MedHum 2020. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen gir kr 25 000,- . 

 

Sak 228/2020: Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til 

legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. november 2020 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet om høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å 

ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19. 

 

Høringsfrist 7. desember 2020.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og fant at AF ikke besvarer den. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-om-standarden-produksjon-av-arkivuttrekk-til-norsk-helsearkiv/
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Sak 229/2020: Kurskomiteseminar fredag 22. januar 2021 

 

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

om kurskomiteseminar fredag 22.januar 2021. 

 

 Kurskomitéseminaret 2021 vil bli avholdt digitalt fredag 22.januar 2021. 

Ansvarlig er spesialitetskomiteen i allmennmedisin i samarbeid med AF og NFA. 

 

Se følgende nettside for påmelding:   

Kurskomiteseminar 2021 (legeforeningen.no) 

Kurskomiteene inviteres til å sende to representanter til seminaret.  

Invitasjonen er sendt alle medlemmer av kurskomiteen som er registrert her. 

Dersom du ikke lenger er medlem av kurskomiteen, ber vi om tilbakemelding. 

Lenke til digitalt arrangement vil bli sendt til de påmeldte før seminarstart. 

 

Vedtak: Kurskomiteene til Geilo-kurset og Solstrand – kurset får dekket en 

praksiskompensasjon til en deltaker per kurs. 

 

Peter Christersson deltar fra Allmennlegeforeningen. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fkurs%2F2020%2F11%2F34245%2F&data=04%7C01%7Caf%40legeforeningen.no%7C639cb468df6849d74b2008d896a49bb0%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637424981027930741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JHamtdBb%2BifoD9zihPuhLxnriQR9pvRnI%2FzXHdWBfQk%3D&reserved=0

