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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:  25. mai 2020 

 

Møtested: Teamsmøte 

 

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 

 

 

Sak 119/2020: Leders 10 minutter 

 

• Kontakt i sekretariatet med de politiske partiene. Det har vært møter med 

opposisjonspartiene hvor leder har deltatt på flere.  

• Avtaler i Oslo kommune 

• Arbeid i covid-19 gruppa 

• NFA har årsmøtet sitt 11. juni 2020 fra kl 17.00 – 19.00. Styret oppfordres til å delta 

• Møte med Legejobber.no 

• Møte med NFA og Norsam om primærmedisinskuke 2022 (PMU) 

• Møte mellom Helsedirektoratet, NFA og AF om kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR) 

 

 

Sak 120/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Tidsplan for arbeidet med handlingsplanen, herunder en uttalelse fra landsrådet.  

• Legevakt i handlingsplanen 

• Luftveisklinikkene  
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Sak 121/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 4. mai 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 122/2020: Referat fra landsrådsmøtet 

 

 Referatet var sendt styrets medlemmer før møtet.  

 

Det blir ekstraordinært landsrådsmøte 9. juni 2020 kl 17.00 – 20.00. 

 

 Vedtak: Styret gir tilbakemelding innen 26. mai 2020 kl 12.00. 

  

 

Sak 124/2020: Landsstyremøte 

 

Styret gikk  igjennom agendaen til landsstyremøtet.  
Saksliste med vedlegg ligger her.  

 

Sak 125/2020: ALIS-utvalget har fått laget en egen logo 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte den nye logoen. 

 

 Vedtaket: Styret tok logoen til orientering.  

 

Sak 126/2020: Status Questbackgruppa 

 

Gruppa består av: Marit Tuv, Ivar Halvorsen og Tor Magne Johnsen. 

  

Resultatene fra undersøkelsen fulgte vedlagt innkallingen.  

 

Styret diskuterte bruken av resultatene. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev kontakter samfunnspolitisk avdeling om møte for oppfølging av 

undersøkelsen.   

 

Sak 127/2020: Status kommunikasjonsgruppa 

 

Gruppa består av: Marit Tuv, Marit Karlsen, Ivar Halvorsen, Dragan Zerajic og Tor Magne 

Johnsen. 

 

Sak 128/2020: Status økonomigruppa 

 

Gruppa består av: Ivar Halvorsen og Tor Magne Johnsen. 

 

Ivar Halvorsen hadde sendt styret et dokument om fastlegeøkonomien før møtet.  

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/landsstyret/landsstyremote-2020/saksliste/
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Sak 129/2020:  Time samme dag – gebyr 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Rådet for legeetikk om 

klage fra en pasient som har fått gebyr for ikke møtt til "time-samme-dag-time". 

 

 Nils Kristian Klev orienterte om merknaden til normaltariffen.  

 

 Vedtak: Styret går ikke videre med saken.  

 

Sak 130/2020: Influensavaksinering 

 

 Allmennlegeforeningen rettet en henvendelse til Legeforeningen om 

influensavaksinering. 

 

Vedlagt følger Legeforeningens brev samt svar fra Folkehelseinstituttet.  

 

Vedtak: Styret tok saken foreløpig til orientering.  

 

Sak 131/2020: Samarbeide med ALIS-utvalget 

 

Da nyvalgt leder av ALIS-utvalget ikke er medlem av AF styret er det behov for 

involvering og samarbeid mellom utvalget og styret.  

 

Styret diskuterer hvordan samarbeidet og kontakten med ALIS best kan ivaretas. 

 

Vedtak: Deltar fast i ca et kvarter på politisk time, samt unders saker som særlig er 

relevante for ALIS-utvalget. AF leder deltar på møtene i ALIS-utvalget om de ønsker det. 

ALIS-leder inviteres til styremøtet 18. juni 2020. 

 

Sak 132/2020: Ny høring - Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata - 

pseudonyme data i klinisk forskning" 

 

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

"Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning". 

 

Legeforeningen mottok fra Helse Sør-Øst RHF høring av rapporten «Håndtering av 

helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning». Rapporten er et resultat av 

en arbeidsgruppe, koordinert av Helse Sør-Øst RHF, med representanter fra de fire 

helseregionene og universiteter med medisinsk grunnutdanning. 

De regionale helseforetakene ber spesielt om tilbakemelding på følgende fra 

høringsinstansene: 

• Faktafeil eller forhold som ikke er tilstrekkelig belyst i rapporten 

• Tilrettelegging for arbeid med oppfølging og implementering av retningslinjer 

 

Høringssvarene vil inngå i bearbeidelse av endelig rapport og i saksfremlegg for 

diskusjon i de regionale samarbeidsorganene om videre arbeid med nasjonal 

harmonisering og implementering av retningslinjer. 

Lenke til høringen 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-rapport-handtering-av-helseforskningsdata-pseudonyme-data-i-klinisk-forskning-obs-kort-frist/
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Høringsfrist 28. mai 2020 

Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 133/2020: Høring - Norsk helsenett SF strategi 2026 

 

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

Norsk helsenett SF strategi 2026. 

Norsk Helsenett SF har sendt på høring sin strategi for perioden 2020 – 2026. Norsk 

Helsenett har utviklet en ny virksomhetsstrategi for selskapet og vil i den anledning ha 

tilbakemeldinger på denne.  

Norsk Helsenett oppfordrer til å gi, og ønsker, tilbakemeldinger på hele strategien, men 

vil særlig trekke frem følgende spørsmål: 

• I hvilken grad mener dere at NHN kan støtte opp om og bidra til realisering av 

nasjonal helse- og sykehusplan og nasjonal e-helsestrategi, gitt den strategiske 

retningen som er beskrevet? Hvilke områder eller temaer burde vært tatt hensyn 

til i tillegg til det som er lagt fram?  

• Hvordan treffer den strategiske retningen som er satt for NHN som nasjonal 

tjenesteleverandør de forventningene dere har? Hva er bra, og hvilke områder 

mener dere bør styrkes? 

• Hvordan treffer den strategiske retningen arbeidet med nasjonale 

felleskomponenter og – løsninger i offentlig sektor?  

• Gjennom samhandlingsplattformen og som et nav for datadeling og 

informasjonsflyt i helsetjenesten, vil NHN kunne ta større grad av eierskap til 

sentralisert forvaltning av helsedata, og dataansvar. Hvordan vurderer dere 

rollen til NHN som forvalter av offentlige helsedata på vegne av hele sektoren i 

et framtidsperspektiv? 

• Hvordan treffer den strategiske retningen for felles tjenestesenter innenfor IKT,  

Lenke til høringen 

Høringsfrist: 28. mai 2020 

Ivar Halvorsen orienterte om høringen, og styret diskuterte.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post besvarer 

høringen.  

 

Sak: 134/2020: Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk 

helsehjelp i spesialisthelsetenesta m.fl.  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. mai 2020 fra Legeforeningen om 

høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetenesta m.fl. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-norsk-helsenett-sf-strategi-2026/
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Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Legeforeningen mottatt høring om 

endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten, forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om stønad til dekning av utgifter 

til undersøkelse og behandling hos lege. 

 

HOD foreslår i dette høringsnotatet at kvinner i fertil alder som har fått rett til helsehjelp i 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal kunne motta veiledning om, få satt inn eller 

eventuelt fjernet langtidsvirkende prevensjon uten å betale egenandel eller annen 

pasientbetaling. 

 

HOD legger frem at det skal etableres lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten for 

personer med risiko for å begå seksuelle overgrep mot barn, der det legges til grunn at 

pasientene ikke behøver å være henvist fra fastlege. Behandlingstilbudet skal 

inkluderes i aktivitetsbasert finansiering. Departementet foreslår derfor endringer som vil 

gi sykehusene anledning til å kreve både refusjon og egenandel for behandlingen for 

denne gruppen.  

 

Lenke til høringen   

Høringsfrist: 28. mai 2020 

Vedtak: Elin Ødemark skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 135/2020: 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 

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 

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.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-om-endringer-i-forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetenesta-m.fl.-obs-kort-frist/
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Lenke til høringen  

Høringsfrist: 13. juli 2020 

Vedtak: Marit Tuv skriver utkast til svar som behandles på neste styremøte.  

 

Sak 136/2020: Høring: Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av 

helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 13. mai 2020 fra Helsedirektoratet 

med en høring om forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av 

helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19. 

 

Høringsfrist18. mai 2020  

 

Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen. 

 

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

