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REFERAT FRA STYREMØTE 
  

I  
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN  

 
 

Dato:   20. oktober 2020 

 

Møtested: Losby gods  

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev, leder  

Ivar Halvorsen, nestleder  

Marit Karlsen  

Marit Tuv  

Peter Christersson  

Tor Magne Johnsen  

Dragan Zerajic  

Kirsten Rokstad  

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Sak 186/2020: Leders 10 minutter 

o Møte mellom Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, 

farmasøytene og Helse- og omsorgsdepartementet.  

o Møte med Helsedirektoratet vedrørende indikatorer på allmennlegeområde 

o Møtene med Helsedirektoratet om covid-19. 

o Møte i trepartsammarbeidet, blant annet legevakt og mandatet, KS ba om en 

orientering om saken gjennomgang av takstsystemet, influensavaksineringen, 

bekymringen av fremtidig rekruttering til næringsdrift og blåreseptordningen.  

o Forskning allmennleger og digitalisering. 

o Sentralstyremøtet, Landsstyremøtet blir digitalt. 

o Erfaringskonferanse covid-19 

o Arbeidet med helsefellesskap 

o Ansettelse av ny generalsekretær i Legeforeningen 
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Sak 187/2020: Politisk time og aktuelle saker  

o Lønnsforhandlinger i kommunene 

o Influensavaksinering 

o Tiltagende rekrutteringsvanskeligheter  

o Fastlegedagen – blir digital  

o Praksiskonsulentevaluering  

o Retningslinjer 

o Akuttmottak 

o Utskriving 

o Svangerskapsdiabetes  

o Faglandsrådet 

o Covid-19: Det kommer en ny kode 

o Nordisk kongress i allmennmedisin 22. -24. juni 2022.  

o Innsatsgruppe i Helsedirektoratet – hurtigtester covid-19. 

o Smittevernutstyr 

o Lege for lege  

o Leger som venter på LIS1. 

o Arbeidsgruppe med Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen 

om lederutdanning for fastleger 

o Styremøtet 2. desember: fysisk møte  

o Samarbeid mellom Dnb og Dr droppinn og Gjensidige – behandles på 

arbeidsmøtet 

  

Sak 188/2020: Referat fra forrige styremøte  

Referat fra styremøtet fulgte vedlagt innkallingen.   

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.   

Sak 190/2020: Lederstipend  

Allmennlegeforeningen lyste den 11. september 2020 ut lederstipend, se vedlegg.  

  

Allmennlegeforeningen har foreløpig mottatt to søknader. Vedlagt følger 

mottatte søknader.   

 

I den første søknaden trenger styret mere informasjon 

 

I den andre søknaden innvilges stipend, som utbetales ved fullført master. 

 

Stipendet kunngjøres på nytt i november.  

  

Sak 191/2020: Oppnevning til rettshjelpsutvalget  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 22. september 2020 fra 

Legeforeningen om oppnevning til rettshjelpsutvalget.   

  

Frist: 26. oktober 2020  
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AFs representant sitter til 2022.  

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

  

Sak 192/2020: Eldre og førerkort - kognitive tester – forskningsprosjekt  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. august 2020 med forespørsel 

om deltakelse i forskningsprosjekt om eldre og førerkort. Vedkommende er også satt i 

kontakt med NFA.   

 

Vedtak: Dette er en fagsak, og NFA deltar.  

  

Sak 193/2020: Samarbeid med KLP  

Peter Christersson orienterte om at KLP har en praksis hvor de ber pasientene be 

fastlegen om å skrive legeattest. Denne må fastlegene finne på KLP sine nettsider og 

laste ned der.   

  

Dette oppleves som en problematisk praksis. Hvorfor skal ikke en part som krever 

legeerklæring selv være ansvarlig for å be om dette? Vi prøver jo å få bort alle tilfeller 

av at pasienter brukes som sendebud.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt skriver et brev fra Allmennlegeforeningen 

til KLP.  
  

Sak 194/2020: Veilederkurs for ALIS-veiledere  

Peter Christersson orienterer om at man må komme med et krav om at veilederkurset 

for ALIS-veiledere må kompenseres med praksiskompensasjon og at kommunen må 

betale kursavgiften.   

 

Vedtak: Tas med i høringssvaret i høringen om veiledere.  

  

Sak 195/2020: Helsedirektoratet arrangerer triageringswebinar  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. oktober 2020 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å delta på Helsedirektoratet arrangerer triageringswebinar 27. oktober 

2020. Det skal være formøte 26. oktober 2020.   

  

På grunn av den korte fristen er styrets medlemmer varslet om saken.    

 

Vedtak: Ivar Halvorsen deltar fra Allmennlegeforeningen.  
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Sak 196/2020: Invitasjon til Ylfs høstkurs og tariffkonferanse  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til høstkurs for Ylf tillitsvalgte tirsdag 27. 

oktober kl. 11.00 – 18.00 og torsdag 29. oktober 2020 i Fredrikstad.  

På grunn av den korte fristen er det gitt tilbakemelding før styremøtet om at AF 

dessverre ikke kan delta.  

Sak 197/2020: Pasientsikkerhetskonferansen 2020  

 

Helsedirektoratet har invitert til pasientsikkerhetskonferanse 12. og 13. november 2020.   

Informasjon og påmelding her.  

 

Vedtak: Marit Karlsen deltar fra Allmennlegeforeningen.  

Sak 198/2020: Utredning om kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk 

utstyr/laboratorieutstyr  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. september 2020 fra 

Legeforeningen om utredning om kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk 

utstyr/laboratorieutstyr.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at det kan være aktuelt for 

andre bransjer på legekontorene.  

Sak 199/2020: Orientering om planlegging av internasjonal brukerundersøkelse i 

primærhelsetjenesten/ fastleger  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. august 2020 om planlegging av 

internasjonal brukerundersøkelse i primærhelsetjenesten/ fastleger.  

 

Vedtak: AF sender en forespørsel om samisk språk er ivaretatt. 

Sak 200/2020:  Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning  

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

Legeforeningen om høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning.   

Fra Kunnskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring om NIFU-rapport om 

opptak til høyere utdanning. Rapporten kan lese i sin helhet her.   
  

Departementet sender nå denne rapporten ut på høring, og ber om kommentarer og 

innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangeringsregelverket og 

rangering av søkere til noen utvalgte utdanninger.  
  

Departementet arbeider med flere saker som påvirker opptaksregelverket. Blant annet 

har regjeringen varslet en stortingsmelding om videregående opplæring, som kan føre 

til behov for justeringer i opptaksforskriften, både når det gjelder kvalifisering og 

rangering. Regelverket for opptak vil også påvirkes av oppfølgingen av lovutvalgene 

for opplæringsloven og for universitets- og høyskoleloven. I forlengelse av dette   

  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/meld-deg-pa-pasientsikkerhetskonferansen-2020
https://pasientsikkerhetskonferansen.no/
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planlegger departementet en større gjennomgang av hele regelverket for opptak til 

høyere utdanning som omfatter kvalifisering (opptakskrav) og rangering av kvalifiserte 

søkere.  
  

Dokumenter.   

 

Høringsfrist: 11. november 2020.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte høringen og kom til at AF ikke besvarer den.   

  

Sak 201/2020: Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av 

timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin 

 

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

om høring - endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 

og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under 

spesialisering i allmennmedisin.  

  

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag til 

endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).  

  

Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet frem Handlingsplan for allmennlege-

tjenesten. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024. Evalueringen av 

fastlegeordningen viser at det har blitt vanskeligere å rekruttere nye leger inn i 

ordningen. Et godt tilrettelagt spesialiseringsløp, med god veiledning, har vist seg å ha 

stor betydning for rekruttering inn i ordningen. Det er samtidig svært viktig for tilstrekkelig 

kapasitet og kvalitet i fastlegeordningen at det utdannes et tilstrekkelig antall 

spesialister i allmennmedisin.  

  

Departementet opplyser at de, gjennom tilbakemeldinger fra blant annet kommuner, 

KS og Legeforeningen, ser at det nåværende forskriftsfestede timetallet til veiledning 

ikke oppleves som tilstrekkelig. Veiledning er viktig for å kunne oppfylle læringsmålene i 

spesialistutdanningen og i handlingsplanen fremgår det at departementet vil øke antall 

timer til veiledning kommunene skal tilby fra 1. januar 2021.  

  

I dette høringsnotatet foreslår Departementet å endre spesialistforskriften med den 

hensikt å øke timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets 

måneder for leger under spesialisering i allmennmedisin.  

  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser   

Departementet opplyser at Helsedirektoratet og Helfo forventes ikke å få økte utgifter til 

forvaltning av ordningen ved at antall timer det gis tilskudd til øker. Det forventes ikke 

økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken leger under spesialisering i 

allmennmedisin, kommuner eller Helsedirektoratet.   

  

  

Departementet skriver videre at kommunens kostnader til den forskriftefestede 

veiledningen, samt inntil en og en halv times for- og etterarbeid per veileder per 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nifu-rapport-om-opptak-til-hoyere-utdanning/
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kandidat per måned i 10,5 av årets måneder dekkes gjennom den allerede 

eksisterende tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 

forvaltet av Helsedirektoratet.   

For staten innebærer forslaget økte kostnader til kompensasjon for kommunenes   

  

utgifter til veiledning. Kostnadene ved å øke kompensasjon for den foreslåtte 

endringen i antall timer veiledning kommunene skal tilby og kommunenes for- og 

etterarbeid er beregnet til 17 300 kroner per lege per år. Totale kostnader per lege for 

kravet til veiledning og for- og etterarbeid er 63 500 per år.  

  

Foreslåtte endring ser slik ut:   

Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften) § 2 tredje ledd skal lyde:   

  

Den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av 

kvalifiserte leger. Under spesialistutdanningen i allmennmedisin skal veiledningen i 

gjennomsnitt utgjøre minimum fire timer per måned i 10,5 av årets måneder.  

  

Dokumenter.   

  

Høringsfrist: 25. oktober 2020.   

  

Marit Tuv orienterte om høringen, og styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Marit Tuv besvarer høringen i tråd med diskusjonen.    

  

Sak 202/2020: Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av 

medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner 

 

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

Legeforeningen om høring om innsending av dokumentasjon for hurtig 

metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner.   

  

Legeforeningen har fra Folkehelseinstituttet (FHI) mottatt høring om innsending av 

dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske 

intervensjoner. FHI har utarbeidet utkast til retningslinjer for medisinsk utstyr og 

diagnostiske intervensjoner, basert på Prioriteringsmeldingen (St. 34 (2015-16)).   
  

FHI opplyser at retningslinjen retter seg mot leverandører og deres representanter i 

forbindelse med innsending av dokumentasjon til Folkehelseinstituttet for gjennomføring 

av hurtig metodevurdering innen feltet medisinsk utstyr og diagnostiske prosedyrer. 

Oppdragsgiver for metodevurderingene er Bestillerforum RHF i systemet Nye metoder 

(https://nyemetoder.no/). Retningslinjen forholder seg til systemet Nye Metoder og 

Prioriteringsmeldingen (St. 34 2015-16) som viktige referanser.   
  

Folkehelseinstituttet vil på et senere tidspunkt vurdere å komplettere retningslinjen, i 

dialog med oppdragsgiver og samarbeidspartnere, med utdypende 

tilleggsdokumenter innenfor områdene medisinsk utstyr og diagnostiske prosedyrer.   
  

Statens legemiddelverk har utarbeidet tilsvarende retningslinje innenfor 

legemiddelfeltet.   

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-endringer-i-forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften-om-okning-av-timeantall-til-veiledning-for-leger-under-spesialisering-i-allmennmedisin/
https://nyemetoder.no/
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Dokumenter.   

  

Høringsfrist: 3. november 2020.   

  

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte høringen og kom til at AF ikke besvarer den.   

  

Sak 203/2020: Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. oktober 2020 om høring - forskrift 

om legemiddelresepter og rekvisisjoner.  

  

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

forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. Forskriften skal erstatte 

dagens forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra 

apotek.  
  

Departementet mener den nye forskriften i større grad vil være tilpasset en digitalisert 

hverdag, bidra til at regelverket blir mer oversiktlig og dermed vil være lettere for 

rekvirenter og helsepersonell i apotek å orientere seg i. Departementet foreslår blant 

annet å utvide av rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre.  
  

Departementet foreslår at helsesykepleiere og jordmødre med autorisasjon eller lisens 

etter helsepersonelloven, gis rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler 

i ATCgruppe G02B og G03A, samt legemidler til bruk i praksis som er nødvendig for 

administrering av prevensjonsmidlene. Rekvirering av langtidsvirkende prevensjon til 

unge under 16 år vil fortsatt kreve en medisinskfaglig vurdering gjort av lege.   
  

Det kreves at helsesykepleiere og jordmødre har gjennomført relevant utdanning i 

temaene samliv, seksualitet og prevensjon, og at den enkelte har id-nummer som 

helsesykepleier eller jordmor i det offentlige Helsepersonellregisteret.   

  

Dokumenter.  

  

Høringsfrist: 11. november 2020.  

  

Vedtak: Peter Christersson besvarer høringen.   

  

Sak 204/2020: Høringen program for vaksinering mot covid-19 

 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen 

program for vaksinering mot covid-19. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette 

høringsnotatet endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram for å gi 

kommunene ansvar for å tilby vaksinen som et frivillig tilbud til personer som bor eller 

oppholder seg i kommunen. Det foreslås også at helseforetakene skal sørge for å tilby 

vaksinen til inneliggende pasienter. Vaksine mot covid-19 skal tilbys etter retningslinjer 

fra Folkehelseinstituttet.  
  

Departementet foreslår at covid-19-vaksinering organiseres som en del av Nasjonalt  

vaksinasjonsprogram, og dermed baseres på de samme prinsippene som 

Barnevaksinasjons- og Influensavaksinasjonsprogrammet. Departementet mener dette 

vil gi mulighet for å ha en helhetlig nasjonal plan for distribusjon, oversikt, 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-om-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-medisinsk-utstyr-og-diagnostiske-intervensjoner/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forskrift-om-legemiddelresepter-og-rekvisisjoner/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forskrift-om-legemiddelresepter-og-rekvisisjoner/
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gjennomføring, overvåkning og kommunikasjon. Departementet legger blant annet 

vekt på at fylkesmenn og kommunene har rapportert stor grad av tilfredshet med 

hvordan vaksinasjon ble organisert i forbindelse med svineinfluensaen i 2009 og foreslår 

at vaksinasjon mot covid-19 tar utgangspunkt i den organiseringen. Foreløpig er ingen 

vaksiner godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, og tidsplanene er usikre, men 

det er viktig å avklare ansvarsforhold gjennom forskriftsfesting slik at vaksinering kan 

settes i gang så snart vaksiner blir tilgjengelig.  
  

Departementet foreslår en ny § 4 a i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram som 

regulerer vaksinasjonsprogram mot covid-19. Bestemmelsen regulerer kommunens plikt 

til å tilby covid-19-vaksinasjon. Vaksine vil gis etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, 

noe som blant annet kan omfatte retningslinjer om prioritering av deler av 

befolkningen. Bestemmelsen i § 4 a vil gjelde så lenge programmet varer. For å øke 

tilgjengeligheten og dermed bidra til høyere vaksinasjonsdekning, mener 

departementet at vaksinasjon mot covid-19 også bør regnes som en del av   

  

spesialisthelsetjenestens tilbud til inneliggende pasienter. Det foreslås derfor at 

spesialisthelsetjenestens plikt til å tilby vaksine  

forskriftsfestes. Dette vil også gjelde for private ideelle sykehus med driftsavtale med et 

regionalt helseforetak.   
  

Dette krever at forskriften hjemles i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sjuende ledd og 

at det presiseres i forskriftens virkeområdebestemmelse at spesialisthelsetjenesten også 

er omfattet av forskriften. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6 inneholder krav 

til kommunens organisering av influensavaksinasjonsprogrammet. Departementet 

foreslår at reguleringen også skal gjelde for vaksinering mot covid-19.  
  

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist fra Helse- 

og omsorgsdepartementet.   

  

Dokumenter.  

  

Høringsfrist: 22. oktober 2020.   

  

Marit Tuv hadde sendt styret utkast til høringssvar før møtet.  

 

Vedtak: Marit Tuv besvarer høringen i tråd med diskusjonen    

 

 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-program-for-vaksinering-mot-covid-19/

