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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:   31. mars 2020 

 

Møtested: Teams  

 

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 91/22: Arbeidet med Covid-19 

 

Nils Kristian Klev orienterte om arbeidet med covid-19.  

 

Styret diskuterte covid-19 arbeidet. Det er ønskelig at AF styret har et eget møte en eller 

to ganger i uken.  

 

Vedtak:  

AF vil foreslå for de andre eierforeningene at Primærmedisinsk uke avlyses.  

Det legges opp til tre felles møter med NFA  og et styremøte per uke. 

 

Sak 92/2020: Leders 10 minutter 

 

• Møte i trepartssamarbeidet 12. mars 2020  

• Tett kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 

• Fått gjennom kveldstakser og e-konsultasjonstakst for telefonkonsultasjoner 

• Kontakt med NAV og Helfo 

• Fått gjennom sykemelding per telefon 

• Enighet med Oslo kommune om smitteklinikker  

• Forlengelse av førerkort, sjøfart og petroleums-virksomhet 
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• Utvidet resertifiseringsperioden for spesialisttakster 

• LIS-1 – får godkjent fravær 

• Bypas – hurtigutsending av kort. Legeforeningen står for faktureringen. 

• Møter med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet  

• Arbeidet med beredskapstakst  

 

Sak 93/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Prosjekt – brukerflaten til fastlegene slik at de får den informasjonen de trenger 

• Kommunekarantene  

 

Sak 94/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet var sendt styret før møtet. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent  

 

Sak 96/2020: Våruka 2020 og 2021 

 

Camilla Fagerholt orienterte om at Våruka 2020 er avlyst, og at Våruka 2021 blir på  

Fornebu. Sekretariatet ser på muligheten for å flytte til Bergen 2022 

 

 

 

Sak 97/2020: Årets allmennlege 

 

Styret diskuterte om prisen årets allmennlege skal deles ut pris på det elektroniske 

møtet.  

 

Vedtak: Det deles ikke ut prisen årets allmennlege 2021.  

 

Sak 98/2020: Landsrådsmøtet 2020 

 

AF gjennomfører møtet elektronisk, og behandler kun de sakene som må behandles.   

 

 

Sak 99/2020: Bruken av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen – arbeidsgruppens 

rapport 

 

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe i 2019 som skulle lage en rapport om bruken 

av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen. Kirsten Rokstad deltok i arbeidsgruppen for 

Allmennlegeforeningen. 

 

 Arbeidsgruppen leverte sin rapport til sentralstyret 18. mars 2020. Rapporten fulgte 

vedlagt.  

 

Det blir laget et opplærings- og informasjonsopplegg om dette, men det er satt på 

hold inntil videre grunnet situasjonen. 

 

Vedtak: Til rapporten foreløpig til orientering.  
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Sak 100/2020: Høring – Handlingsplan for kliniske studier 

 

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

høring – handlingsplan for kliniske studier. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider en handlingsplan for kliniske studier. 

Arbeidet startet høsten 2019, og planen skal legges fram i 2020. Dette er en oppfølging 

av Meld St. 18 (2018-2019) – Helsenæringen og Granavoldenplattformen. 

 

Det understrekes fra departementets side at kliniske studier er det viktigste virkemidlet 

man har for å kunne tilby pasienter nye og utprøvende behandlinger. Det understrekes 

videre at dette også er måten man har for å samle dokumentasjon for å kunne vurdere 

om man skal innføre disse nye metodene bredt i helse- og omsorgstjenestene. Målet for 

Regjeringen er derfor å øke antallet kliniske studier i Norge, og å øke antallet pasienter 

som får mulighet til å delta i slike studier.  

 

Kliniske studier som dokumenterer effekt og sikkerhet av legemidler og medisinsk utstyr 

må foreligge før disse kan selges. Deltakelse i kliniske studier er et viktig tilbud for mange 

pasienter. Videre er kliniske studier viktig for helse- og omsorgstjenesten ved innføring av 

digitale helseløsninger og nye behandlingsprosedyrer som ledd i pasientbehandling. I 

Norge og i mange andre land i Europa har antallet industrifinansierte kliniske studier av 

legemidler gått ned de siste ti årene. 

 

Kliniske studier er også viktig for næringslivet som utvikler ny diagnostikk og behandling. 

Departementet ønsker å involvere et bredt spekter av aktører for å sikre at 

handlingsplanen treffer behovene pasienter, tjenesten og næringslivet har. Det er 

viktig, sies det fra departementalt hold "at vi får et godt bilde av flaskehalsene og 

mulighetene slik de oppleves fra dem som gjennomfører studiene i tjenestene, i 

næringslivet og i støttefunksjonene rundt". 

Dokumenter 

Høringsfrist: 9. april 2020 

Peter Christersson hadde sett på høringen, og det synes ikke som den er relevant for 

Allmennlegeforeningen. Han foreslo at AF ikke besvarer høringen.    

Vedtak: AF besvarer ikke høringen.  

 

 

Sak 101/2020: Ny høring – Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm 

(forslag om endringer i helsepersonelloven mm.) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 11. februar 2020 fra 

Legeforeningen om medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om 

endringer i helsepersonelloven mm.) 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen medbrakt 

kompetanse – lisens til helsepersonell m.m. (forslag om endringer i helsepersonelloven 

mm.).  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i dette høringsnotatet endringer i 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-handlingsplan-for-kliniske-studier/
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helsepersonelloven § 49 som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det 

gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Forslaget innebærer at kravene til søkerens 

kvalifikasjoner mykes noe opp. Dette innebærer en viss utvidelse av lisensordningen i 

forhold til gjeldende forvaltningspraksis. Endringen skal bidra til at flere søkere med 

medbrakt kompetanse fra utlandet i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner i 

helse- og omsorgstjenesten. HOD foreslår enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for 

autorisasjon fra tredjeland. 

 

Forslagene gjelder søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge. 

Departementet viser til Regjeringens politiske plattform fra 17. januar 2019 som sier at 

Regjeringen vil "forenkle og forbedre ordninger for godkjenning av medbrakt 

kompetanse". 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 

4. mai 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Lenke til høringen 

Høringsfrist:  4. mai 2020 

Styret diskuterte saken.  

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

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-medbrakt-kompetanse-lisens-til-helsepersonell-mm-forslag-om-endringer-i-helsepersonelloven-mm/

