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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:  5. mai 2020 

 

Møtested: Teamsmøte 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev  

Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Dragan Zerajic 

Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin  

Elin Kjølsrød Ødemark  

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Karin Wallin 

 

Sak 102/2020: Leders 10 minutter 

 

• Handlingsplanen kommer 11. mai 2020  

• Nedgang i utbetalingene til fastlegene på 20 – 25% 

• Intervju på TV2 

• Kompensasjon for fastlegene  

 

Sak 103/2020: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Spørreundersøkelse fra NTNU og fastlegeordningen 2 0 

• Ny logo til ALIS-utvalget  

• Kompensasjon til fastlegene i forbindelse med covid-19 

• Handlingsplanen for allmennlegetjenesten  

• Smittevernutstyr på legekontorene 

• AF besvarer ikke høring: medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm 

(forslag om endringer i helsepersonelloven    

 

Sak 104/2020: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 31. mars 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 
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 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 106/2020: Regnskap 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 1. kvartal 2020. Det ble ikke laget en 

rapport for 1. kvartal på grunn av nytt økonomissystem, men resultatrapporten lå 

vedlagt.  

 

 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til etterretning. Regnskapsfører inviteres til 

gjennomgang av regnskapsrapporten for 2. kvartal.  

 

Sak 107/2020: Godtgjøring for ekstra møter i forbindelse med Covid -19 

 

 Nils Kristian Klev orienterte om forslag til godtgjøring for møter i forbindelse med covid-

19. 

 

 Vedtak: Møter fra 07.30 - 08.00 og for helger godtgjøres med møtegodtgjørelse på kr 

850,-. Møter fra 08.00 som er på dager styrets medlemmer skulle vært i praksis ytes det 

en times praksiskompensasjon for.  

 

Sak 108/2020: Landsrådsmøtet 

 

Styret gikk gjennom postene på sakslisten til landsrådsmøte 

 

 

Sak 109/2020: Status Questbackgruppa 

 

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

 

Gruppen orienterte om arbeidet så langt. Undersøkelsen er sendt ut, og resultatene er 

ikke klare ennå. 

 

Sak 110/2020: Status kommunikasjonsgruppa 

 

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

Johnsen 

 

Nils Kristian Klev gikk gjennom dokumentet: overordnede problemstillinger med 

tilhørende snakkepunkter.    

 

Sak 111/2020: Status økonomigruppa 

 

Gruppa består av: Ivar Halvorsen og Tor Magne Johnsen. 
 

Sak 112/2020: Ny vara til Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 

 

Utsatt fra styremøte 10. mars (Sak 73/2002) 

 

Elin Kjølsrød Ødemark hadde bedt om avløsning som observatør i Allmennmedisinsk 

forskningsutvalg (AFU).  AF sin vara Dragan Zerajic rykker derfor opp som representant.  

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/varuka/saksliste-landsradsmote-2020/
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AF velger ny vara for AFU. 

 

Vedtak: Marit Tuv velges som ny vara.  

 

Sak 113/2019: Oppnevning av nemnd for overdragelse av fastlegepraksis 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 15. april 2020 fra Legeforeningen om 

oppnevning av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd for fastlegeordningen fra 1. juli 

2020 til 30. juni 2022. 

 

Perioden for oppnevnelsen av nemndsmedlemmer i nasjonal nemnd FLO går ut 30. juni 

2020. Følgende leger er oppnevnt til å gjøre tjeneste som nemndsmedlemmer etter 

forslag fra AF: 

• Kristine Gaarder (AF), Elverum 

• Bjørn Nordang (AF), Honningsvåg 

• Lars Erik Halvorsen (AF), Trondheim 

• Tone Dorthe Sletten (AF), Trondheim 

• Gunnar Ramstad (AF), Bergen 

• Rune Burkeland-Matre (AF), Larvik  

 

Tone Dorthe Sletten har sluttet som fastlege. De øvrige ønsker gjenvalg.  

 

Vedtak: AF foreslår reoppnevning, og forespør Elise Dahle som nytt medlem.   

 

Sak 114/2020: Foreleser grunnkurs A 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Nordland legeforeningen hvor de 

ber om forelesere 17. juni 2020 på nett til sesjonene: "Det gode legekontoret" og 

"Informasjon om fag(lige) foreninger". 

 

 Vedtak: Peter Christersson deltar fra Allmennlegeforeningen.  

Sak 115/2020: Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en epost av 16. april 2020 fra Legeforeningen 

om sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høringen sammenslåing av frikort 

egenandel 1 og 2.  

 

HOD foreslår endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 

for å legge til rette for én ordning med egenandelstak. Dagens to forskrifter, forskrift om 

egen-andelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, foreslås slått sammen til én forskrift. 

Innholdet i disse forskriftene videreføres i hovedsak uendret med enkelte mindre 

justeringer. Det forslås også mindre endringer i andre forskrifter. Disse er i hovedsak av 

teknisk karakter. Foreslåtte endringer i høringsnotat om forslag til endringer i 

folketrygdloven og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m., som også berører 

forslaget om å slå sammen frikort egenandelstak 1 og 2, er innarbeidet i 

endringsforslagene i HODs høringsnotat. 

 

HOD anslår at nytt tak etter sammenslåingen vil være på 2 900 kr (2020-tall). HOD 

mener videre de fleste berørte har frikort egenandelstak 1, og disse brukerne vil 

maksimalt ha en merutgift på i overkant av 500 kroner. Det er med andre ord 

asymmetri i utslagene. De som får lavere utgifter vil få en mye større reduksjon enn de 
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som får høyere utgifter.  

 

HOD fordeler brukervirkningene i fire (2018-tall): 

5. Brukere som verken hadde tak 1 eller tak 2 (2,3 millioner brukere): Bruker får ingen 

endring.  

6. Brukere som hadde tak 1 og ikke tak 2 (1,1 millioner brukere): De fleste vil få høyere 

utgifter. Maksimal merutgift er om lag 500 kroner for de med tak 1 og ingen tak 2 

utgifter. 

7. Brukere som hadde tak 2 og ikke tak 1 (100 000 brukere): De aller fleste vil tjene på 

omleggingen siden de fleste også har noen tak 1 egenandeler. De som ikke har noen 

tak 1 egenandeler vil få økte utgifter – maksimalt 750 kroner.  

8. Brukere som hadde både frikort tak 1 og frikort tak 2 (200 000 brukere): Disse brukerne 

betalte 4283 kroner i egenandeler i 2018. Nytt sammenslått provenynøytralt tak er 2775 

kroner[2], de sparer dermed i overkant av 1500 kroner.  

 

Omleggingen av frikortordningen berører helsepersonell og andre tjenesteytere 

primært gjennom: 

• Egenandelen som innrapporteres blir en del av et større egenandelstak som berører 

flere aktører 

• Behandler vil måtte videreformidle informasjon om ny ordning til brukeren 

 

HOD mener omleggingen ikke krever systemendringer for innrapportering av 

egenandelene for behandlerne. Egenandelene skal innrapporteres som tidligere, og 

frikortspørringen kan benyttes som før. Det kan imidlertid være nyttig at behandlere 

som ikke bruker frikortspørringen tar denne i bruk på en god og effektiv måte.  

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.  

Lenke til høringen 

Høringsfrist 28. april 2020 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter forslaget, men at det holdes på samme nivå.  

Sak 116/2020: Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -

salærer mv.) 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en epost av 14. april 2020 fra Legeforeningen 

om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.) 

Fra Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) har Legeforeningen mottatt høring om 

nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.).  

 

JBD opplyser at det vil ta tid før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft, 

og Departementet ser derfor behov for raskere å gjennomføre reduksjoner i gebyrene 

og salær ene etter den gjeldende inkassoforskriften. Når det gjelder reduksjoner i 

gebyrer og salærer etter inkassoforskriften, foreslår Departementet: 

• halvering av purregebyret 

• halvering av gebyret for inkassovarsel 

• halvering av gebyret for betalingsoppfordring ved egeninkasso 

• 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m. 2500 kroner ved fremmedinkasso 

• 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 2500 og 50 000 kroner ved 

fremmedinkasso  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---sammenslaing-av-frikort-egenandelstak-1-og-2/id2696923/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-sammenslaing-av-frikort-egenandelstak-1-og-2-obs-kort-frist/
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• 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso 

tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av 

egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en 

betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt 

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her. 

 

Lenke til høringen  

Høringsfrist: 16. april 2020 

Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen. 

Sak 117/2020: Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 16. april 2020 fra Legeforeningen 

om forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven 

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til endringer i 

yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. KD legger 

frem forslag til endringer i lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

(yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner. 

 

KD legger fire prinsipper til grunn for sin vurdering av yrkeskvalifikasjoner:  

- Godkjenningsprinsippet 

- Utligningstiltak 

- Devis adgang 

- Tidspunkt for vurdering av språkkrav 

 

Departementet foreslår i tillegg enkelte tekniske endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og 

forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for å få regelverket mer i samsvar med 

reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. 

 

KD opplyser i sitt høringsnotat at forslag til endringer i regelverket for yrker som omfattes 

av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer 

og annet dyrehelsepersonell, vil bli sendt på høring i eget høringsnotat fra henholdsvis 

Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 

Lenke til høringen  

Høringsfrist 15. juni 2020 

Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.  

Sak 118/2020: Høring av forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til 

fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og 

rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 17. april 2020 fra Legeforeningen om 

forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede eller 

etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og rammevilkår for private 

tjenesteytere i barnevernet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-nedsettelse-av-inndrivingskostnader-inkassogebyrer-og--salarer-mv/id2696695/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-om-nedsettelse-av-inndrivingskostnader-inkassogebyrer-og-salarer-mv/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-forslag-til-endringer-i-yrkeskvalifikasjonsloven/
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Barne- og familiedepartementet (BFD) har sendt på høring forsalg til endringer i 

barnevernloven. Endringene går hovedsakelig på kompetanse, varsling til fornærmede 

eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.  

 

BFD har vurdert om det bør innføres regler som åpner for informasjon fra barnevernet til 

fornærmede eller etterlatte når en person under 15 år har begått alvorlig lovbrudd og 

er plassert i barnevernsinstitusjon. Tilsvarende ordning med varsel til fornærmede eller 

etterlatte finnes i strafferettspleien. Departementet har i dette høringsnotatet vurdert 

ulike hensyn for og mot innføring av varslingsregler i barnevernloven, 

men har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om slike varslingsregler bør innføres. 

 

Sekretariatet i Legeforeningen vet at situasjonen i forbindelse med COVID-19 er svært 

krevende. Vi prioriterer derfor høringer hardere, men vil gjerne opplyse om denne 

høringen og eksplisitt rette søkelyset på punktet om regulering av bruk av sakkyndige.  

Lenke til høringen 

Høringsfrist 25. mai 2020 

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

 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-forslag-til-endringer-i-barnevernloven-kompetanse-varsling-til-fornarmede-eller-etterlatte-og-regulering-av-bruk-av-sakkyndige-i-barnevernet-og-rammevilkar-for-private-tjenesteytere-i-barnevernet/

