
Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 Faks 

23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf 
 

 

Godkjent 2. november 2016 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Torsdag 24. og fredag 25. september 2015 
 

Møtested: Barcelona 
 

Deltakere:  Kari Sollien, leder 

Tom Ole Øren, nesteleder  
Egil Johannesen 
Kirsten Rokstad 
Christina Fredheim 
Kjartan Olafsson 
Sidsel Mordt Andreassen 
Nils Kristian Klev 
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 

 

  
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Til stede: Karin Wallin 

 
      

Sak 232/2015: Konstitusjon av nytt styre 

 
Kari Sollien innledet, og styrets medlemmer presenterte seg. Styret drøftet også 
forventninger og ønsker til styrearbeidet i perioden. 

 

Sak 233/2015: Praktisk informasjon 

 
 Kari Sollien gikk gjennom møteplanen for 2015.  
 

Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over praktisk informasjon, herunder hva som ligger i 
styrets betaling og kravene til faktura. 

 
Det enkelte styremedlem ble oppfordret til å se på profilen sin på hjemmesiden, og 
eventuelt oppdatere denne, og laste opp bilde. 
 

Sak 234/2015: Styrearbeid 

 
Kari Sollien orienterer om styrets arbeidsformer, herunder blant annet leders ti minutter, 
politisk time, høringsarbeid og mediehåndtering.  
 
Styret drøftet hvordan man ønsker å jobbe i perioden. 
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Sak: 235/2015: Oversikt over sentrale avtaler 

 
Kari Sollien gikk kort igjennom hvilke sentrale avtaler som gjelder for fastlegeordningen: 
 

 Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 
fastlegeordningen i kommunene  

 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om 
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune 

 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening for leger 
og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i 
fastlegeordningen 

 Statsavtalen 
 

Sak 236/2015: Leders ti minutter 

 
 Primærhelsemeldingen 
 Sentralstyremøte 
 Spesialitetsutdanningen  

 

 Sak 237/2015: Referat fra styremøtet 27. og 28. august 2015 

  
Utkast til referat fra styremøtet 27. og 28. august 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 
 

Sak 239/2015: Oversikt over råd og utvalg 

  
Vedlegg innkallingen fulgte oversikt over de råd og utvalg Allmennlegeforeningen 
deltar i.  
 
Vedtak: Styret tok oversikten til orientering.  

 

Sak 240/2015: Møteplan for 2016 

  
Forslag til datoer for møter 2016 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
Vedtak:  
 

Møteplan for i Allmennlegeforeningen 2016 

Januar       

tirsdag 19. januar    styremøte legenes hus  

onsdag 20. januar    sentralstyremøte  legenes hus  

torsdag 21. januar    sentralstyre, lederseminar  Hotel Bristol 

Februar       

onsdag 3. - 5. februar    Nidelvkurset    

onsdag 17. februar    styremøte legenes hus 

torsdag 18. februar    sentralstyremøte legenes hus  

Mars        

madag 7. - 11. mars    Geilokurset   

tirsdag 15. mars    sentralstyremøte legenes hus  
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onsdag 16. mars   styremøte legenes hus  

April        

tirsdag 19. april   sentralstyremøte legenes hus  

onsdag 27. april    styremøte  legenes hus  

Mai       

mandag 9. mai   styremøte  Drammen 

mandag 23. mai 09.00 sentralstyremøte  Soria Moria 

mandag 23. mai 17.00 styremøte  Soria Moria 

tirsdag 24. - 26. mai 
10.30 - 
16.00 landsstyremøte Soria Moria 

mandag 23. - 27. mai   Solstrandkurset    

Juni       

tirsdag 14. juni   sentralstyremøte legenes hus 

torsdag 23. juni   styremøte, sommeravslutning  legenes hus 

August        

tirsdag 30. august    sentralstyremøte legenes hus 

onsdag 31. august    styremøte  legenes hus  

September        

onsdag 14. -18 sept   arbeidsmøte    

Hurtigrutekurset 16. - 20 sept       

mandag 19. - 22. sept   sentralstyremøte og arbmøte   

Oktober        

tirsdag 11. oktober    sentralstyremøte legenes hus  

onsdag 12. oktober    styremøte  ved Gardermoen 

torsdag 13. - 14.   tariffkonferanse  Gardermoen 

mandag 24. - 28. oktober   PMU  Oslo  

November        

torsdag 10. november   sentralstyremøte legenes hus  

torsdag 24. -25.    styremøte og felles møte NFA  ut av huset 

Desember        

 
 
Deltakelse på foreningens time på kursene (bestemt på e-post etter møtet): 
• Nidelvkurset: 3. – 5. februar: Nils Kristian Klev 
• Geilokurset: 7. – 11. mars: Tom Ole Øren 
• Solstrandkurset: 23. – 27. mai: Knut-Arne Wensaas (pga kollisjon med 

landsstyremøtet) 
• Hurtigrutekurset: 16. – 20. september: Sidsel Mordt Andreassen    
 
 

Sak 241/2015: Allmennlegeforeningens nettside og sosiale medier 

  
Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode. 
 
Styret drøftet bruk av nettsiden og sosiale medier. 
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Sak 242/2015: Allmennlegeforeningens valgkomite 

 
Leder av Allmennlegeforeningens valgkomite har trukket seg fra vervet på grunn av ny 
jobb.  
 
Valgkomiteen består derfor av:  
Leder  Bjørn Nordang  09.09.15 - 31.08.17 
Medlem Linda Ø. Rørtveit  01.09.13 - 31.08.17 
Medlem Ole Henrik Krat Bjørkholt 01.09.15 - 31.08.19 
Medlem Karin Frydenberg  01.09.15 - 31.08.19 
Vara  Martin Chapman  06.05.15 - 31.08.17 
 
 

Sak 243/2015: Tariffkonferansen 

 
Allmennlegeforeningen skal ha tariffkonferanse 4. – 5. november 2015 på Gardermoen.  
 
Deltakere: 1. landsrådene og styret. I tillegg inviteres leder og nestleder av Norsk 
forening for allmennmedisin som observatører til konferansen. Leder av valgkomiteen 
og leder av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid inviteres som gjester.  
 
Styret diskuterte agenda for tariffkonferansen. Temaer: 

 Normaltariffen  
 Fastlegenes rolle i team og ledelse. Hvordan er det i de ulike kommunene og 

hvor vil vi 
 Styrets arbeidsprogram  
 Valg – geografiske representanter og priskomiteen til årets allmennlege 
 Senior- og rekrutteringspolitikk  
 Særavtalen 

 
 

Sak 244/2015: Fellesmøte AF og NFA 

 
Det er planlagt styremøter AF og NFA 1. desember og fellesmøte 2. desember 2015. 
Møtene blir på Holmenkollen. 
  
De årene det er nye styrer har kommunikasjonssjefen i Legeforeningen vært på 
fellesmøtet og snakket litt om kontakt med media. Sist ble også leder av 
samfunnspolitisk avdeling bedt for å snakke om helsepolitikk.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Saken ferdigbehandles på ledermøtet til Allmennlegeforeningen og Norsk 
forening for allmennmedisin.  
 

Sak 245/2015: Styremøte og tenkemøte 

 
Det skal være styremøte og tenkemøte på Gjøvik 2. – 3. november 2015. 
 
Tenkemøtet er en fortsettelse på arbeidsmøtet. 
 
Styret drøftet gjennomføringen av møtene. 
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Vedtak:   
Styremøtet 2. november 2015 starter kl 10.00.  
Tema for tenkemøte: Arbeidsprogrammet og særavtalen.   
 

Sak 246/2015: Praksiskompensasjon 

   
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et notat fra Legeforeningen av 13. september 
2015 vedrørende spørsmål om praksiskompensasjon er avgiftspliktig omsetning og at 
det derfor må beregnes mva eller arbeidsgiveravgift av utbetalingene.   
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 247/2015: Ekstraordinær generalforsamling i Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 2. september 2015 fra SKIL 
vedrørende to ekstraordinære generalforsamlinger i høst hvor følgende saker skal 
behandles: 
 
1: Valg av ny leder av styret og vararepresentanter for de ulike styremedlemmene. 
 
2: Valg av nytt styre gjeldende fra og med 1/1 2016.  
 
Styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad er Allmennlegeforeningens styremedlem i SKIL fra 1. januar 
2016, og Kari Sollien er vara.  
 
 

Sak 248/2015: Valg av landsrådsrepresentanter 

 
Landsrådet består av styrets medlemmer og landsrådsrepresentanter valgt av og 
blant AFs medlemmer i hver av Legeforeningens lokalforeninger.  
 

 Vedlagt innkallingen fulgte til orientering kopi av brev av 22. februar 2015 med vedlegg 
til 1. landsrådene om valg av landsråder for perioden 2015 – 2017.  
 
På styremøtet ble det gitt en orientering om resultatene av valg av 
landsrådsrepresentantene. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 249/2015: Fordeling av primæransvar for fylker 

Styret fordelte primæransvaret for fylkene mellom seg. 
 
Vedtak:  
Finnmark, Troms og Nordland: Sidsel Mordt Andreassen 
Nord Trøndelag og Sør Trøndelag: Nils Kristian Klev 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal: Kjartan Olafsson 
Hordaland, Rogaland: Kirsten Rokstad 
Aust-Agder, Vest-Agder og Østfold: Christina Stangeland Fredheim  
Telemark, Vestfold og Buskerud: Tom Ole Øren  
Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark: Egil Johannesen 
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Sak 250/2015: Nedsettelse av kurskomiteer for ledelseskurs og kurs i helsepolitikk og en 
representant i hovedkomiteen 

I forbindelse med våruka 2016 skulle det nedsettes kurskomiteer for 
 Ledelseskurs  
 Kurs i helsepolitikk 
 En representant i hovedkomiteen 

 
Vedtak:  
Ledelseskurset: Kirsten Rokstad og Nils Kristian Klev 
Kurs i helsepolitikk: Tom Ole Øren og Kjartan Olafsson 
Representant i hovedkomiteen: Egil Johannesen. 
 

Sak 251/2015: Oppnevning av styrets representanter til Allmenlegepriskomiteen 2016 

 
Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette ”fastlegeprisen”. 
Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 
 
Prisen utdeles årlig under ordinært landsråd til et medlem som har gjort en særlig stor 
innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående av to 
medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styre og landsråd utpeker sine 
representanter til priskomiteen. 
 
Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i november. Styret skulle 
utpeke to representanter. 
 
Vedtak: Egil Johannesen og Nils Kristian Klev er styrets representanter til 
Allmennlegepriskomiteen 2016.  
 

Sak 252/2015: Valg av Allmennlegeforeningens landsstyremedlemmer for perioden  
1. september 2015 til 31. august 2017 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. mars 2015 2013 fra Legeforeningen 
om valg av nye landsstyremedlemmer for perioden 1. september 2015 til 31. august 
2017, samt Legeforeningens lover. (15/2077).  

 
Styret skal velge syv representanter til landsstyret i tillegg til Kari Sollien og Kjartan 
Olafsson som er sentralstyremedlemmer. Det skal også velges varaer.  
1. landsrådene velger de geografiske representantene på tariffkonferansen i 
november.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak:  
AFs landsstyremedlemmer: Tom Ole Øren, Egil Johannesen, Kirsten Rokstad, Christina 
Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen, Nils Kristian Klev og Elisabeth Stura.  
Vara: Inger Ingemann, Bjørn Nordang og Ståle O. Sagabråten.  
 

Sak 253/2015: Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens forhandlingsutvalg og 
tariffutvalg 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 26. august 2015 om 
forslag til representanter i forhandlingsutvalg, tariffutvalg mm for sentralstyreperioden 
2015 – 2017.   
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Vedtak: 
• Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune; Kari Sollien medlem og Tom Ole 

Øren varamedlem.  
• Forhandlingsutvalget Spekter; Kari Sollien observatør og Kirsten Rokstad vara 
• Forhandlingsutvalget næringsdrivende og normaltariff;  

Nestleder: Kari Sollien 
Medlemmer: Tom Ole Øren og Nils Kristian Klev.  
Varamedlemmer: Christina Fredheim og Sidsel Mordt Andreassen.  

  

Sak 254/2015: Oppnevning av observatører til underutvalgene i Norsk forening for 
allmennmedisin 

  
Allmennlegeforeningen kan oppnevne observatører med tale og forslagsrett til Norsk 
forening for allmennmedisins underutvalg: 

 
 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU); en observatør 
 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU); en observatør og en vara 
 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP); en observatør 

 
AU har som mandat å fremme allmennmedisin i grunnutdanningen og fremme videre 
og etterutdanning. AU skal stimulere til og koordinere kurs, fremme allmennmedisinsk 
publisering og informasjonsformidling. Arbeidet skal utføres i nært samarbeid med styret 
i NFA, spesialitetskomiteen, universitetenes koordinatorkontorer og allmennmedisinske 
institutter og de lokale kurskomiteer. 

AU har som oppgave å være en ressursgruppe for kursarrangører og andre som i sitt 
arbeid med utdanningsaktiviteter for allmennleger har behov for bistand. Utvalgets 
medlemmer har bred erfaringer fra veiledning, undervisning og kursaktivitet, og bidrar 

gjerne med hjelp.   
Neste møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg er tirsdag 6. oktober kl 1000-1500 
hjemme hos Sverre Lundevall i Spångbergveien 30 B, 0853 Oslo. 
 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut stipend to ganger årlig. Fondene 
støtter forskningsprosjekter innen allmennmedisin på ulike stadier. Mens AFU-stipendet 
støtter prosjekter som er i en tidlig fase med midler inntil 6 måneder, prioriterer AMFF 
prosjekter som har et klart doktorgradspotensiale med midler inntil 12 måneder av 

gangen. 
 
Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) er et underutvalg til NFA. 
KUP arbeider for høy faglig kvalitet i norsk allmennpraksis. Høy kvalitet innebærer at 
praksis er i tråd med tilgjengelig viten, at pasientene sikres delaktighet og innflytelse i 
beslutningsprosesser, at pasientene skånes for unødvendig risiko, at det sikres 
kontinuitet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, at praksis utøves 
med god ressursutnyttelse, at tjenestene er rettferdige og sikrer et likeverdig tilbud 
uansett geografi eller status, at pasientene og befolkningen har tillit til 
allmennlegetjenestene. 
 
Vedtak:  
 Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU); observatør: Sidsel Mordt Andreassen  
 Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU); observatør: Kirsten Rokstad  
 Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg (KUP); observatør: Egil Johannesen.  
 
 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/Allmennmedisinsk-forskningsutvalg/
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Sak 255/2015: Oppnevning av representant til PKO-rådet 

 
PKO-rådet er sentralstyrets rådgivende organ i saker som angår 
praksiskonsulentordningen. PKO-rådet er sammensatt av to representanter for 
praksiskoordinatorene, en representant hver fra Norsk forening for allmennmedisin, 
Allmennlegeforeningen og Overlegeforeningen. Norsam og Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid har en felles representant. 
 
Kirsten Rokstad representerer Allmennlegeforeningen i PKO-rådet 2013-2015. Det skal 
oppnevnes en representant fra Allmennlegeforeningen for perioden 2015-2017.  
 
Vedtak: Tom Ole Øren representerer Allmennlegeforeningen i PKO-rådet 2015-2017. 
 

Sak 256/2015: Oppnevning av representant til kontaktmøter med Finansnæringens 
fellesorganisasjon og Statens pensjonskasse 

  
 Legeforeningen har representanter i Fagutvalget mellom Finans Norge (FNO) og 

Legeforeningen og representanter i kontaktmøter med Statens pensjonskasse.  
 
For perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 har Kari Sollien (AF) og Hanne Riise-
Hanssen (sekretariatet) vært oppnevnt av sentralstyret til ovennevnte.  
 
Allmennlegeforeningen skal fremme forslag på representant til kontaktmøter med FNO 
og Statens pensjonskasse for perioden 1. september 2015 – 31. august 2017.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Kari Sollien reoppnevnes som representant 
til kontaktmøter med FNO og Statens pensjonskasse for perioden 1. september 2015 – 
31. august 2017 
 

Sak 257/2015: Oppnevning av Allmennlegeforeningens representant til å delta på 
møtene i CPME 

  
The Standing Committee of European Doctors (CPME) er en paraplyorganisasjon for de 
europeiske legeforeningene. Sentralstyret oppnevner Legeforeningens delegasjon til 
CPME bestående av presidenten og ett sentralstyremedlem med funksjonstid på to år. I 
tillegg inviterer sentralstyret for samme periode lederne av yrkesforeningene AF, YLF og 
OF med i Legeforeningens delegasjon til CPME.   
 
Vedtak: Kari Sollien deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 258/2015: Oppnevning til turnusrådet 

 
Turnusrådet er Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten. 
Allmennlegeforeningen har en representant og en vara i turnusrådet. Frem til 31. 
desember er Ole Henrik Krat Bjørkholt AFs medlem og Kristen Rokstad vara.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen representerer Allmennlegeforeningen i turnusrådet fra 
1. januar 2016, og Christina Fredheim er vara for samme periode.  
 

Sak 259/2015: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

 
Det forrige styret hadde påbegynt et policynotat om finansieringsmodeller i 
fastlegeordningen, jf. punktet i arbeidsprogrammet om allmennlegenes rolle i 
kommunene.  
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Det var sendt et utkast til notat til styret før møtet. Styret diskuterte saken, og det videre 
arbeidet med notatet herunder hvem som skal overta hovedansvaret for videre 
skriving.  

  
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen overtar hovedansvaret for videre skriving av notatet. 
Saken settes opp på neste styremøte.  
 

Sak 260/2015: Workshop om felles interesseområder 

  
Allmennlegeforeningen skal delta på workshop om felles interesseområder sammen 
med Norsk psykiatrisk forening, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for rus- 
og avhengighetsmedisin og Psykologforeningen.  
 
Vedtak: Kari Sollien deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 261/2015: Sponsormidler MF Placebos 40-årsjubileum 

  
Allmennlegeforeningen har mottatt brev av 15. september 2015 fra MF Placebo med 
anmodning om sponsormidler til markeringen av foreningens 40 års jubileum. 

 Vedlagt følger: 
 brevet fra MF Placebo  
 søknad om sponsormidler 
 sponsortilbud 

 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Allmennlegeforeningen ikke 
har midler til slike formål, og ønsker de lykke til.  
 

Sak 262/2015: Endringer i stønadsforskriften - vurdering av pasientbetaling for sms 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et notat fra Legeforeningen, avdeling for jus og 
arbeidsliv om endringer i stønadsforskriften - vurdering av pasientbetaling for sms.  
 
Dette er en oppfølging av sak 196 fra styremøtet 27. august 2015.  
 
Styret drøftet saken.  
 

Sak 263/2015: Primærmedisinsk uke (PMU) revisorrapport over endringer 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte ny revisjonsrapport om regnskapet til PMU fra 

Arrangementsupport AS av 14. september 2015. 
 
 Vedtak: Styret tok revisjonsrapporten til orientering.  
 

Sak 264/2015: Primary health care at the heart of the Nordic health care 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Legeforeningen av 15. september 
2015 om utforming av en felles nordisk uttalelse om nødvendigheten av en sterk 
primærhelsetjeneste, hvor det bes om kommentarer fra Allmennlegeforeningen.  

  
 Styret drøftet saken.  
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 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Allmennlegeforeningen 

støtter forslaget fra Norsk forening for allmennmedisin.  
  

Sak 265/2015: Høring – Mulighetsstudien 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 27. august 2015 om 
mulighetsstudien. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om 
mulighetsstudien.  
 
Mulighetsstudien har sett på hvordan man ved store hendelser, enten det er 
klimarelaterte hendelser eller terrorrelaterte hendelser, sikrer et helhetlig samarbeid 
mellom nødetatene. Studien gir en vurdering av nasjonale og regionale øvings- og 
kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene.    
 
Formålet med studien var å kartlegge status og fremtidige behov for felles øvinger og 
kompetanse blant beredskapsaktørene, inkludert om det skal opprettes ett eller flere 
sentre for dette formålet. Studien er utarbeidet av en tverrsektoriell arbeidsgruppe på 
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet til Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB).   
 
Arbeidsgruppen hovedtiltak finnes i kapittel 8.1 i rapporten.  
Justisdepartementet ber høringsinstansene om å vurdere arbeidsgruppens 
anbefalinger i en bredere sammenheng og komme med innspill til alternative 
løsninger.  
 
Høringsfrist: 23. oktober 2015 

 
 Styret drøftet saken.  
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 
 

Sak 266/2015 Høring -Utredning av Helsedirektoratets og RHF’enes oppgaver i fremtidig 
spesialitetsstruktur 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 8. september 2015 om utredning av 
Helsedirektoratets og RHF’enes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur 
 
Bakgrunn:  
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet en ny modell med utgangspunkt 
i en overordnet arbeidsdeling mellom relevante aktører. Modellen skisserer en 
oppgavedeling der direktoratet ivaretar myndighetsansvaret, mens RHF’ene får ansvar 
for at helheten i den teoretiske og praktiske undervisningen ivaretas og at systemer 
etableres. Universitetssykehusene får operativt ansvar for teoriundervisningen og 
veiledning på oppdrag fra RHF’ene i samarbeid med universitetene. Universitetene skal 
ivareta utvikling av veilederkurs, e-læringskurs, pedagogisk kvalitetssikring og evt. 
utvikling av kompetansetester. 
 
Departementet presiserer i oppdragsbrevene at Legeforeningen med sin kompetanse 
og erfaring, fortsatt skal ha en rolle. Det angis at Legeforeningen skal delta med faglig 
rådgivning til direktoratets arbeid, herunder kvalitetsvurdering av 
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utdanningsavdelingene, ivareta enkelte oppgaver innen spesialistutdanningen (f.eks. 
etter- og videreutdanning) og bistå i overgangsordninger. 
 
Legeforeningen har hatt regelmessige møter med Helsedirektoratet der 
Legeforeningens rolle har vært hovedtema. Foreningen ønsker en formalisert rolle i ny 
spesialitetsstruktur og har foreslått at dette forskriftsfestes. Direktoratet har i sin rapport 
stilt spørsmål om forskriftsfesting av Legeforeningens rolle åpent til beslutning i HOD. 
Legeforeningen anser direktoratets forslag som utilfredsstillende og for lite konkret i å gi 
Legeforeningen en tydelig rolle i fremtidig spesialitetsstruktur.  
 
Rett etter levering av direktoratets rapport har HOD invitert Legeforeningen til et møte 
for å gi uttrykk for sine synspunkter på rapporten. HOD skal utforme forslag til forskrift 
som også vil bli sendt ut på høring når den foreligger. 
 
For å ha god forankring i arbeidet med spesialitetsstruktur, sendes rapportene fra 
Helsedirektoratet og RHF’ene ut på bred høring i Legeforeningens organisasjon og vi 
ber om organisasjonsleddenes kommentarer og synspunkter. Grunnet den stramme 
tidsrammen på arbeidet er dessverre høringsfristen svært knapp. Vi beklager dette.  
 
Høringsfrist: 22. september 2015.  
Fristen er utsatt til mandag 28. september 2015 
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Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 267/2015: Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 1. september 2015 
om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester - kriterier og ventelister 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett 
til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over 
pleietrengende som venter på plass. 
 
Det skal fremgå klart av loven at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter 
en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten 
nødvendige og forsvarlige tjenester. Behandlende leges vurderinger skal vektlegges 
og være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunen. Ifølge HOD vil lovforslaget 
innebære en vesentlig styrking av rettighetene til eldre pleietrengende i praksis, og vil 
forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri pliktene de har.  
 
I høringsnotatet er det foreslått følgende lovendringer:  
• Retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester presiseres i pasient- og brukerrettighetsloven.  
•Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig, og foreslår hjemmel for å gi slike nasjonale kriterier.  
•Inntil nasjonale kriterier er på plass foreslår Regjeringen at pasient og bruker gis rett til 
vedtak om vedkommende oppfyller kommunale kriterier for langtidsopphold i 
sykehjem og tilsvarende bolig. Kommunen skal i forskrift fastsette kriterier ut fra lokale 
behov og tjenestetilbud.  
 
Høringsfrist: 9. november 2015 
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 268/2015: Politisk time 

 
 Mammografi screenings programmets styringsgruppe 
 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening 

(Norsams) årsmøte 
 Møte med Landsforeningen for hjerte og lungesyke om web sider – nettverk mot 

pasientorganisasjonene  
 Dialog med samfunnsmedisinerne 
 Styremøte i Vestfold  
 Allmennlegeutvalget i Bergen  
 Kurs om ledelse  
 ALIS-møte 27. oktober 2015  
 Erklæringer til barnevernet 
 Møte om legevakt  
 Arendalsuka  
 Kontaktmøter med Jordmorforeningen og KS 
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 Høring primærhelsemeldingen  
 Spesialitetsutdanningen  
 Arbeidsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA)  
 Arbeidsmøte sentralstyret  
 Referansegruppe for Hedmarksmodellen  
 IT utvalget – høring IKT styring og prioritering  
 Kommunens planer – uten involvering fra leger  
 Samarbeid med helseforetak  
 Styringsgruppemøte i EPJ løftet 
 Legevakt og KAD senger  
 Møte beslutningsstøtte for sykemelder 
 Henvisinger til sykehus og mottak av pasienter fra sykehus til kommunen 

  
 
 

Sak 269/2015: Strategidokument forebyggende utvalg Norsk psykiatrisk forening 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra forebyggende utvalg Norsk psykiatrisk 
forening av 20. september 2015 med vedlagt strategidokument.  

 Vedlagt følger brevet fra forebyggende utvalg Norsk psykiatrisk og strategidokument. 
 
 Styret drøftet saken.  
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
 

Sak 270/2015: Invitasjon til møter om forskrivning på blå resept av annet helsepersonell 
enn leger 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 18. og 21. 
september 2015 med invitasjon til møter om forskrivning på blå resept av annet 
helsepersonell enn leger. 

  
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Egil Johannesen deltar på tirsdagen.  
Etter styremøtet ble det endret til: Egil Johannesen deltar på møtet mandag. Petter 
Brelin vil delta på onsdagens møte. Ingen har anledning på tirsdag 

 

Sak 271/2015: Høring på utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med 
pleie- og omsorgstjenesten 2.0 

  
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 16. september 2015 fra 
Helsedirektoratet om utkast til revidert Standard for elektronisk kommunikasjon med 
pleie- og omsorgstjenesten 2.0 med vedlegg. Høringen er videresendt til 
Legeforeningen og vil bli behandlet på vanlig måte. 

 
Høringsfrist til Helsedirektoratet: 30. oktober 2015. 
Intern høringsfrist i Legeforeningen var ikke klar ennå. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Kjartan sender ut informasjon på e-post.  
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Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post 
Etter styremøtet: Høringsfrist til Legeforeningen: 30. oktober 2015.  
 
 

Sak 272/2015: Invitasjon til lansering av Barnehelseatlaset 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. september 2015 med invitasjon til 
lansering av Barnehelseatlaset.  
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer med at Petter Brelin deltar fra det allmennmedisinske 
miljøet. 
 

Sak 273/2015: Invitasjon til møte med statsråden om pakkeforløp - psykisk helse 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. september 2015 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet med invitasjon til møte med statsråden 8. oktober 2015 om 
pakkeforløp – psykisk helse.  
 
Kari Sollien representerte foreningen på møtet.  
 


