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REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Onsdag 28. januar 2015 kl. 10.00 – 17.00 

 

Møtested: Legenes Hus 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Kirsten Rokstad 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen 

 

Forfall: Camilla Fagerholt Storli 

Referent:  Karin Wallin 

 
u:\fhr\yrkesforeningene\af\styret\referat\referat  20150128.doc 

Sak 1/2015: Leders ti minutter 

 Skriftlig orientering om leders aktiviteter var sendt styret før møtet. I møtet ble følgende 

drøftet:  

-Møte med eierforeningen til PMU  

 -Global helse: om prosjekt om miljøsertifisering av legekontor.  

-Styremøtet i mars flyttes fra torsdag 12. til onsdag 11. pga workshop for 

sentralstyremedlemmene den 12. 3 

-Beslutningsstøtte for sykmeldinger  

-ECKO prosjektet  

 

Sak 2/2015 (kl 10.30): Beslutningsstøtte 

Kirsten Rokstad innledet med en presentasjon av prosjektet «Den gode henvisning» fra 

Haukeland. Prosjektet gikk ut på å tilby enkle hjelpetekster i elektroniske henvisninger i Info 

DOC. Resultatet ble gode henvisninger som gjorde arbeidet enklere for spesialistene, og 

sparte allmennlegen for dobbeltarbeid. 

 

Fagsjef i seksjon for fagutvikling i Legeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, deltok i 

diskusjonen 

Styret diskuterte saken 

  

Sak 3/2015: Referat fra styremøtet 27. november 2014 

Utkast til referat fulgte vedlagt innkallingen 

Vedtak: Referatet fra styremøte 27. november 2014 ble godkjent 
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Sak 4/2015: Årsmeldingen for 2014  

 Disposisjon av punkt 9 i årsmeldingen – viktige saker i 2014. Utkast til saker som omtales 

basert på tidligere års årsmeldinger og referatene fra møtene i 2014.  

 

Styret gikk gjennom hvilke saker som skal omtales i punkt 9 i årsmeldingen og fordelte 

skriveoppgaver.  

 

Vedtak:  

Frist for å levere utkast: 16. februar 2015 

 Utviklingsplan for fastlegeordningen – Kari Sollien  

 Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler – Bjørn Nordang 

 Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen – Kari Sollien  

 Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen – Kari Sollien  

 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen for leger og turnusleger i 

kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen 

–Ivar Halvorsen 

 Statsavtalen – Bjørn Nordang  

 Allmennleger i spesialisering – ALIS – Ole Henrik Krat Bjørkholt 

 E-helse og IKT – Egil Johannesen  

 Legevakt – Ivar Halvorsen  

 KAD-senger – Ivar Halvorsen  

 Sykefraværsarbeidet – Kari Sollien  

 Nettside, Facebook-side og medlemsbrev – Karin Wallin og Camilla Fagerholt 

 Fastlegen.no – Tom Sundar har skrevet dette ferdig 

 Internasjonalt arbeid – Kjartan Olafsson og Tone Dorthe Sletten. 

 Ledelse, herunder ledelseskurset – Tone Dorthe Sletten 

 Turnustjeneste – Ole Henrik Krat Bjørkholt 

 Veiledet tjeneste – JA avdelingen, Helga Bysting  

 Allmennlegens rolle i kommunene / innspill til primærhelsetjenesten – Kari Sollien  

 Reservasjonsordning for fastleger – Kari Sollien  

 Legene rolle i helsestasjon o skolehelsetjeneste – Kirsten Rokstad 

 Senter for kvalitet i legekontor – Kari Sollien  

 Forskning – Kirsten Rokstad  

 PMU – vedtatt prosess i 2014- Karin/sekretariatet 

 SISAM– Ivar Halvorsen 

 Årets allmennlege 2014 - sekretariatet 

 

   

Sak 6/2015: Våruka 2015 

Komiteene orienterer om status for kursene og det sosiale programmet. 

Sekretariatet orienterer om status for samlet program, kunngjøring av uka og frister for 

påmelding. 

 

Sak 7/2015: Våruka 2016 

Kari Sollien orienterer om befaringen. 

Vedtak: Styret vil anbefale landsrådet å vedta at Våruka 2016 arrangeres i Drammen 

 

Sak 8 /2015 Valg av valgkomite 

I henhold til vedtektene § 3-1-6 velges valgkomiteen samme år som valg til styret. 

Valgperioden er fire år. Valgperioden er fire år, men slik at halve valgkomiteen er på valg 

http://fastlegen.no/
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annethvert år. 

 

 Valgkomiteen: 

Leder  Trond Egil Hansen 01.09.13 - 31.08.17 

Nestleder Bodil Aasvang  01.09.11 - 31.08.15 

Medlem Linda Ø. Rørtveit 01.09.13 - 31.08.17 

Medlem Ståle O. Sagabråten 01.09.11 - 31.08.15 

1. vara  Kristine Asmervik 01.09.13- 31.08.17 

2. vara   Kjartan Olafsson 01.09.11 - 31.08.15 

På landsrådsmøtet 6. mai 2015 skal det velges nestleder, et medlem og 2. varamedlem. 

Kristine Asmervik har bedt om avløsning da hun nå er kommuneoverlege på fulltid så i 

tillegg skal det velges 1. vara frem til 31. august 2017. 

 

Vedtak: Forslag til nye kandidater til valgkomiteen:  

Bjørn Nordang– nestleder   01.09.15–31.08.19 

Ole Henrik Krat Bjørkholt – medlem    01.09.15–31.08.19 

Marte Walstad–1.vara    01.09.15–31.08.19 

Kjartan Olafsson– 2 vara for 2 år  01.09.15–31.08.17 

 

Karin Wallin sender forespørsel til Marte Walstad og Kjartan Olafsson. 

   

Sak 9/2015 Valg av landsrådsrepresentanter  

 

Utkast til brev til 1.landsrådene ble gjennomgått. Teksten er litt vanskelig tilgjengelig. 

 

Vedtak: Egil Johannesen går gjennom brevet og foretar noen omskrivinger. 

 

 

Sak 10/2015: Rapport om Fastlegen.no 

Det ble vedtatt på AFs styremøte 27. november 2014 at Tom Sundar bes om å «levere en 

kortfattet rapport over nyttår som kan brukes både til styrebehandling og til 

årsmøtebehandling.» 

Styret diskuterte rapporten 

 

Vedtak: Rapporten legges ved en sak til Landsrådsmøte  

 

Sak.11/2015: ALIS utvalgets evaluering  

./. ALIS hadde levert en rapport og egenevaluering 

 

Styret diskuterer evalueringen, og videre plan for utvalget og forberedelse av sak til 

landsrådsmøtet. 

Allmennlegeforeningen har sammen med Norsk Forening for Allmennmedisin ønsket å styrke 

arbeidet for allmennleger i spesialisering, ALIS. AF og NFA hadde et felles forprosjekt med 

tanke på å etablere et eget utvalg for ALIS. De siste tre årene har ALIS vært etablert som et 

prosjekt felles for AF og NFA. ALIS har laget en rapport fra prosjektperioden, og en 

evaluering av egen aktivitet. Denne er behandlet i styrene i NFA og AF, og legges nå frem for 

landsrådet. Begge styrer er enige om at ALIS bør videreføres som et fast rådgivende utvalg i 

saker som er spesielt viktig for allmennleger i spesialisering. Styrene foreslår at ALIS 

mailto:trond.egil.hansen@gmail.com
mailto:bodil.aasvang.olsen@me.com
mailto:lindie78@online.no
mailto:stale.sagabraten@gmail.com
mailto:kri-as-d@online.no
mailto:kri-as-d@online.no
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etableres som et fast utvalg i AF. AFs valgkomite får ansvar for å finne kandidater til utvalget 

som velges på AFs landsrådsmøte. Tre av utvalgets medlemmer velges etter nominasjon fra 

NFA. Det velges totalt seks utvalgsmedlemmer. Av disse velges en til leder. I tillegg bør både 

utdanningskandidaten i AF og NFA styre være med i utvalget. 

 

Sak 12/2015: Statusrapport Allmennlegeforeningen 

Vedlagt sakslisten fulgte statusrapport for Allmennlegeforeningen per 1. desember 2014. 

 

Vedtak: Statusrapporten ble tatt til orientering. 

 

Sak 13/2015: EPJ-prosjekt mellom AF og NFA 

Det er behov for å strukturere og målrette foreningenes arbeid med EPJ/IKT saker bedre.  

 

 Styret drøftet saken.   

 

Vedtak: AF og NFA vil i løpet av våren arrangere en workshop med tanke på å få bedre 

oversikt over alle pågående prosjekter, og for å få innspill til hvordan foreningenes arbeid 

med dette kan bli bedre. 

  

Sak 14/2015: Rekruttering av fastleger 

Vedtak: saken utsettes til februar 

 

Sak 15/2015: Spørsmål om taushetsplikt og personvern  

Allmennlegeforeningen har rettet en henvendelse til Legeforeningen hvor AF ønsker hjelp fra 

JA-avdelingen til å vurdere om NOKLUS henvendelse vedrørende hjelp til å få oppdatert 

kunnskap om diabetesbehandlingen i Norge ligger innenfor regler om taushetsplikt og 

personvern. 

sak 250/2014  

Vedlagt til saken fulgte brev av18. november 2014 fra NOKLUS og svar av 9. desember 2014 

fra 

 JA-avdelingen vurderte taushetsplikt og personvern i forbindelse med diabetesregisteret.  

  

 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og AF vil ikke gjøre mer med denne saken. 

 

 

 

 

 

 

Sak 16/2015: Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident 

og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra legeforeningen av 22. desember 2014 vedrørende forslag 

på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på 

landsstyremøtet 2015 i Trondheim. 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene 

som skal finne sted på landsstyremøtet i Trondheim 27.-29. mai 2015. Forslag til kandidater 

til sentralstyret sendes til leder av valgkomiteen Trond Egil Hansen, epost: 

trond.egil.hansen@gmail.com innen 18. april 2015.  

 

mailto:trond.egil.hansen@gmail.com


 

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 
  - 5 - 

5 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Styret jobber videre med saken fram mot høringsfristen 

 

Høringsfrist 18. april 2015 

 

Sak17/2015: Intern høring  

- Landsstyremøte 2015 – frist for innmelding av ordinære saker, Sak 9 Aktuelle saker 

og tema for helsepolitisk debatt 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 22. desember 2014 om frist for 

innmelding av ordinære saker til Landsstyremøtet 2015, Sak 9 Aktuelle saker og tema for 

helsepolitisk debatt  

 

Styret drøftet saken. 

Vedtak: Kari Sollien lager et utkast til svar som behandles på styremøtet 25. februar. 

Høringsfrist: 27. februar 2015 

 

Sak 18/2015: Intern høring 

 - Landsstyremøte 2015 – innmelding av lovendringsforslag 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 22. desember 2014 om innmelding av 

lovendringsforslag til landsstyremøte 2015 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 27.-29. mai 2015, Rica Nidelv hotel, Trondheim, 

med Sør-Trøndelag legeforening som medarrangør. 

 

Frist for å melde lovendringsforslag er i henhold til Legeforeningens lover fire måneder før 

landsstyremøtet, dvs. 27. januar 2015.  

 

Vedtak: Styret i Allmennlegeforeningen besvarer ikke denne høringen. En sak om 

lovendringer settes opp på sakslisten for styremøtet i august 2015 

 

Sak.19/2015 Høring  

- veileder for rusmestringsenhetene 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 15. desember 2014 om veileder for 

rusmestringsenhetene. 

 

Bakgrunn: Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder for 

rusmestringsenhetene. 

 

Høringsutkastet til veileder for rusmestringsenhetene er et fellesprodukt fra Helsedirektoratet 

og Kriminalomsorgsdirektoratet. Formålet med veilederen er å gi råd om organisering, 

tilrettelegging, gjennomføring og videreutvikling av rusmestringsenhetene. Veilederen skal gi 

utdypende forklaringer, gode råd for praksis og peke på viktige sider ved organisering, 

tilrettelegging og videreutvikling av enhetene. Veilederen omfatter også noen råd for praksis 

knyttet til lov og forskrift. Veilederen retter seg spesielt mot ledere og ansatte i 

kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten ved TSB, psykisk helsevern og kommunal helse- 

og omsorgstjeneste i fengselet og øvrige ansatte som er tilknyttet rusmestringsenhetene.   

 

Dokumenter  

 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---veileder-for-rusmestringsenhetene-/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Høringsfrist: 26. januar 2015.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 20/2015: Høring    

Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 17. desember 2014 om Nasjonal 

beredskapsplan mot ebola – interimversjon 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal beredskapsplan mot 

ebola – interimversjon. 

 

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal 

beredskapsplan mot ebola. Planen kommer til å inngå som del av et overordnet planverk mot 

alvorlig smittsomme sykdommer som skal være ferdig sommeren 2015. På grunn av den 

aktuelle situasjonen gjelder planen slik den nå foreligger fra 9. desember 2014.  

 

Helsedirektoratet ber om innspill på de tiltakene som er beskrevet i planen og på hva som 

eventuelt mangler. Den nasjonale ebolaplanen skal understøtte sykehusenes og kommunenes 

arbeid med beredskap mot ebola.  

 

Planen beskriver bl.a.:  

- Hvem som har ansvar for hva ved mistanke om eller bekreftet ebola  

- Rutiner for varsling, transport og isolering  

- Rutiner for samarbeid mellom ulike aktører  

 

Det er i dag en sentralisert modell for behandling av ebola. Pasienter skal fortrinnsvis 

behandles ved Oslo Universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har også et team som kan 

rykke ut og bistå sykehus ved behandling lokalt. Tilsvarende har Folkehelseinstituttet et 

feltepidemiologisk team som kan rykke ut og bistå sykehus og kommuner med 

smitteoppsporing og kommunikasjonstiltak.   

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 27. januar 2015.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

 

Sak 21/2015: Høring  

- forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av 

erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten 

Vedlagt innkallingen fulgte brev av 19. desember 2014 fra Legeforeningen til 

Allmennlegeforeningen og Legeforeningens IT-utvalg om forslag til endringer i forskrift om 

elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og 

velferdsetaten 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeidsdepartementet om elektroniske 

meldingssystemer mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten (Forslag til endringer i 

forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Nasjonal-beredskapsplan-mot-ebola--interimversjon/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Arbeids- og velferdsetaten). Forslaget innebærer at kravet til elektronisk kommunikasjon 

mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten utvides til også å gjelde elektronisk toveis-

kommunikasjon (”dialogmeldinger”) samt tilrettelegging for elektronisk mottak av 

oppfølgingsplan. 

Arbeids- og sosialministeren har besluttet at det i denne saken er behov for en kortere 

høringsfrist enn vanlig (Høringsfristen er satt til 21. januar). Begrunnelsen for dette er at 

Arbeids- og velferdsdirektoratet i lang tid har samarbeidet med berørte parter for å bidra til å 

videreutvikle den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom leger og Arbeids- og 

velferdsetaten, og departementet mener det haster å få på plass de planlagte endringene. 

Grunnet kort høringsfrist og ferieavvikling kommer ikke Legeforeningen til å sende ut denne 

på intern høring i organisasjonen.  

Dersom dere ønsker å komme med tilbakemelding på forslaget kan det sendes direkte på 

epost til sekretariatet v/Aadel Heilemann: Aadel.Heilemann@legeforeningen.no  

Høringen finner dere på departementets nettsider:  

 

Høringsfrist 21. januar 2015 

 

Vedtak: Saken var ferdigbehandlet per epost. Svaret var levert innen fristen. 

 

Sak 22/2015: Høring  

- NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 11. desember 2014 om NOU 2014: 8 

Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om 

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. 

 

Tolkeutvalgets mandat har vært å utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og 

effektiv organisering av tolking i offentlig sektor. Utredningen ble overlevert til BLD 24. 

september i år. Utvalgets konklusjon er at underforbruk og manglende kvalitetskrav til tolker 

fører til at rettssikkerhet og likeverd er truet og undergraves. I tillegg mener utvalget at det er 

feil bruk av ressurser når samfunnet kvalifiserer tolker som ikke blir benyttet i offentlig 

sektor.  

 

Utvalget var bedt om å ta utgangspunkt i hver sektors selvstendige ansvar for å informere, 

veilede og høre sine tjenestemottakere og å beskrive behovet for tolking i offentlig sektor 

fremover. Bakgrunnen var en bekymring for at mangelfull og dårlig tolking fører til at:  

• beslutninger tas på feil grunnlag  

• folk ikke får den hjelpen de trenger  

• offentlige ressurser brukes feil  

 

Utvalgets oppfatning er at en hovedmålsetting må være at tolking i offentlig sektor skal bidra 

til å sikre rettssikkerhet og likebehandling. En naturlig følge av dette målet er ifølge utvalget 

at offentlige myndigheter benytter kvalifiserte tolker, og at det til enhver tid skal være nok 

kvalifiserte tolker til å kunne møte samfunnets behov for tolketjenester. Tolking må, ifølge 

utredningen, anses som en integrert del av oppgaveløsningen i sektorene.  

 

Helsetjenesten omtales særskilt i kapitlene 4.5.3, 4.5.4, 5.2, 11.6.3, 14.2.3 og 15.2.2.   

 

Dokumenter  

mailto:Aadel.Heilemann@legeforeningen.no
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-forskrift-om-elektronisk-kommunikasjon-ved-innsending-av-erklaringer-og-uttalelser-til-arbeids--og-velferdsetaten/id2356424/?regj_oss=10
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---NOU-2014-8-Tolking-i-offentlig-sektor---et-sporsmal-om-rettssikkerhet-og-likeverd/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Høringsfrist: 17. februar 2014. 

 

Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørkholt skriver et kort svar  

 

Sak 23/2015 Høring  

- Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-

reseptlegemidler) 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 5. januar 2015 om forslag til forskrift 

om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler). 

 

Bakgrunn: 

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

om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler). 

 

Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at dagens ordning for oppgjør mellom 

apotek og helseforetak ikke er optimal. De mener oppgjøret er basert på manuelle og 

tidkrevende rutiner, og opplysningene som følger oppgjørskravet er mangelfulle for å kunne 

foreta en tilfredsstillende kontroll. Formålet med forskriften er å legge til rette for oppfølging 

av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak ved 

utlevering av legemidler som finansieres av de regionale helseforetakene. Forskriften skal 

regulere rekvirering og utlevering av h-reseptlegemidler, og behandling av helseopplysninger 

i forbindelse med det økonomiske oppgjøret.    

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 18. februar 2015. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

 Sak 24/2015: Høring - Etablering av regelråd 

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 19. januar 

 

Bakgrunn:  

Akademikerne har fra Nærings- og fiskeridepartementet mottatt til høring - etablering av 

regelråd. 

 

Evalueringene har vist av ved innføring av nytt regelverk så er utredningene ofte mangelfulle. 

Et gjennomgående trekk er konsekvensene, blant annet for privat næringsliv, ikke er grundig 

nok kartlagt. Både styrket veiledning og bistand til utredningsmiljøene, og fastere virkemidler 

i form av kontroll og sanksjoner, vil være nødvendige for å oppnå bedre beslutningsgrunnlag. 

Etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet er ett av flere mulige tiltak for å oppnå 

forbedringer. 

 

Dokumentet kan leses i sin helhet på 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/etablering-av-regelrad---

horingsnotat.pdf 

  

Dokumenter  

 

Høringsfrist 17. februar 2015.  

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Forslag-til-forskrift-om-helseforetaksfinansierte-legemidler-til-bruk-utenfor-sykehus/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/etablering-av-regelrad---horingsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/etablering-av-regelrad---horingsnotat.pdf
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Etablering-av-regelrad/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Vedtak: Tone Dorthe Sletten skriver et kort svar. 

 

Sak 25/2015: Høring – Rundskriv til forskrift for legemiddelhåndtering for 

virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 

./.  Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 16. januar2015 

 

Høringen omhandler revidert forskrift for Legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp. Forskriften trådte i kraft 01.01.15. Forskriften var på 

høring i Legeforeningen vinteren 2014. 

 

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt forslag til rundskriv til forskriften. Rundskrivet inneholder 

en beskrivelse av hvordan forskriften skal forstås, samt en veiledning som gir råd og praktiske 

eksempler for å kunne opprettholde gode rutiner og sikre kvalitet i legemiddelhåndteringen. 

Vedlegg 1 til rundskrivet som skal inneholde en beskrivelse og eksempler på 

risikovurderingen knytte tilberedning er fortsatt under utarbeidelse. 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. 

februar 2015. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider under 

Legeforeningen mener – Høringer 

 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 2. februar 2015.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 26/2015: Nettsiden og Facebook  

Styret drøfter hva som bør publiseres på nettsiden og Facebook. 

 

Vedtak: 

Førerkortsaken legges på nettsiden og på Facebook. Ivar Halvorsen skriver ingress. 

Der vurderes å legge ut saker som skal opp på styremøtet. 

Dele styremedlemmers aktivitet på facebook  

 

Sak 27/2015: Politisk time 

 

 Tones Dorte Sletten: Har hatt besøk av Bent Høie på sitt legekontor. 

 Deltatt i Helsestasjonsprosjektet med Nina Wiggen, NFA 

 Deltar i en gruppe som skal jobbe med kommunikasjon med fastlegen. 

 Morten Munnvik, fastlege, ansatt i skolehelstjesten i Stavanger –  

 Bergen jobber med fastlønn på nattlegevakt 

 NFAs Forskingsfond – innkaller til møte under våruka 

 Marit Hermansen deltok på 24th National Forum on Quality Improvement in Health 

Care i Orlando før jul med leder av SKIL, Nicolas Øyane, og Tor Carlsen.  

 SKIL skal avvikle sitt første styremøte 2. februar 2015 

 NFA har prosjekt om elektronisk forsikringsprosjekt - elektroniske 

forsikringserklæringer innen ett år. 

 Bjørn Nordang har deltatt på Legeforeningens kurskomiteseminar 

 SAK og autorisasjon – Nordland arrangerer ekstra grunnkurs 

 NOPSA leter etter leger til leger til paneldebatt, alle har takket nei. 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--Rundskriv-til-forskrift-for-legemiddelhandtering-for-virksomheter-og-helsepersonell-som-yter-helsehjelp/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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 EPJ løftet møte i styringsgruppen. Alle prosjekter satt i gang. 

 Digital dialog 

 Journal på PDF ikke bra nok 

 Møte hos Helsedirektoratet om multidose  

 Kortgebyrsaken - Informasjon bør kommuniseres i medlemsbrev fra AF – Kari 

 Invitert til møte med Helsedirektoratet om å gjøre om kortvarige stillinger /vikarer til 

utdanningsstillinger. 

 KOMIT kommunenes IT utvalg – Ivar er innkalt fra Stavanger kommune 

 Kari orienterer fra Høies tale. 

 

Sak 28/2015: Høring  

- forslag til endring av etiske regler for leger kap. I, § 5  

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra legeforeningen av 20. januar 2014 om forslag til endring 

av etiske regler for leger kap. I, § 5  

 

Bakgrunn: 

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan 

fremme forslag til landsstyret om endringer i regelverket, jf. Reglement for Rådet for 

legeetikk § 11.  

 

Rådet for legeetikk (heretter Rådet) fremmet i brev av 25.3.2014 forslag enkelte 

omformuleringer og endring av begreper i reglene for Landsstyret. De fleste endringer ble 

vedtatt, med unntak av forslag til endringer i § 2 og § 5. Landsstyret vedtok ny § 2 med 

enkelte endringer, og opprettholdelse av § 5. Videre at § 5 skulle sendes tilbake til Rådet for 

nærmere vurdering og avklaring av begrepsbruken.  

 

Rådet avholdt i den forbindelse seminar om eutanasi og behandlingsavslutning i oktober 

2014. Blant annet ble ny formulering i Etiske regler for leger § 5 diskutert, og det ble avholdt 

en nettdiskusjon om den konkrete formuleringen i etterkant av seminaret.  

 

Rådet drøftet dette videre i møte 3.12.14 og fremmet forslag om endringer for sentralstyret i 

samsvar med Reglementet for Rådet for legeetikk § 11. Sentralstyret vedtok i møtet 14. 

januar 2015 å sende saken på høring internt i Legeforeningen, forut for landsstyrebehandling 

av forslaget på Legeforeningens landsstyremøte 2015. 

 

Forslag  

Etiske regler for leger kap. I, § 5 lyder nå:  

 

Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv 

dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes. En 

lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs 

behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.   

 

Rådet for legeetikk foreslår at denne endres til følgende formulering;  

 

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det vil si eutanasi, legeassistert selvmord, og andre 

intervensjoner som har som eksplisitt målsetting å forkorte livet. 

 

Begrensning av livsforlengende behandling i livets sluttfase, å avslutte eller ikke sette i gang 

hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.  Legen skal vise respekt for 

pasientens autonomi ved vurdering av behandlingsbegrensning.  
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I tillegg til generelle tilbakemeldinger på forslaget, bes det om at de interne høringsinstansene 

særlig vurderer bruken av begrepet «pasientens autonomi» i bestemmelsens siste setning.  

 

Sentralstyret anbefaler at de foreslåtte endringene i Etiske regler for leger legges frem for 

Landsstyret til godkjenning.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 1. mars 2015.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 29/2015: AF-fondet 

Vedlagt innkallingen fulgte statutter for AF-fondet fra 2000 og 2005.  

De nye statuttene fra 2005 skulle egentlig evalueres på landsrådsmøtet i 2008. Dette skjedde 

aldri. Statuttene har heller ikke blitt fulgt. Midlene er ikke utlyst og ikke brukt etter 

omorganiseringen av foreningen. Det er ønskelig med en gjennomgang av statuttene med 

tanke på landsrådsbehandling 

 

Vedtak: Settes som sak til årsmøte/budsjett. Endring av statuttene slik at styret kan ha 

styrerett til midlene. Sekretariatet og leder lager et saksfremlegg hvor tiltakene presenteres.  

 

Sak 30/2015: Oppnevning av medlemmer til Dnlf og LMIs råd for 

legemiddelinformasjon for perioden 1.1.2015 -21.12.2016  

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 21. januar 2015 om oppnevning av 

medlemmer til Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon for perioden 1.1.2015 -

21.12.2016  

 

Det vises til meldingen nedenfor som gjelder anmodning om forslag til styrerepresentanter i 

Rådet for legemiddelinformasjon. Eventuelle forslag bes sendt til 

stine.tonsaker@legeforeningen.no innen 15. februar.  

 

Saken ble ved en feil formidlet som en høringssak som skulle besvares via Legeforeningens 

nettsider. Det er ikke tilfellet. Vi beklager forvirringen. 

 

AF stiller seg bak Ketil Espenes  

AF støtter Reoppnevning  

-----Original Message----- 

From: Legeforeningen [mailto:medlem@legeforeningen.no]  

Sent: Monday, January 19, 2015 4:18 PM 

Subject: Oppnevning av medlemmer til Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon for 

perioden 1.1.2015 -21.12.2016 

 

Til 

Yrkesforeningene   

Fagmedisinske foreninger       

Norsk forening for klinisk farmakologi   

 

Bakgrunn: 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---forslag-til-endring-av-etiske-regler-for-leger-leger-kap-I--5-/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
mailto:stine.tonsaker@legeforeningen.no
mailto:medlem@legeforeningen.no
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Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon er et samarbeidsorgan for håndhevelse av 

avtalen om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og 

legemiddelindustrien.  

 

Rådet består av leder, nestleder og syv medlemmer. Legeforeningen har frem til 31.12.2014 

hatt følgende representasjon:  

 

Faste medlemmer; 

Roar Dyrkorn 

Helge Bjørnstad-Pettersen 

Ingrid Castberg 

 

Det viste seg i forrige periode vanskelig å rekruttere et tilstrekkelig antall medlemmer til rådet 

og Legeforeningen har derfor kun hatt tre medlemmer, og ingen varamedlemmer for perioden.  

 

Det er nå behov for å oppnevne eventuelt re-oppnevne medlemmer og varamedlemmer for 

den nye funksjonsperioden. Nåværende medlemmer/varamedlemmer er blitt kontaktet og 

samtlige har ønsket å stille for en ny periode.  

 

Det er etter dette uansett behov for 3 varamedlemmer.  

 

Vi ber på denne bakgrunn yrkesforeningene, de fagmedisinske foreningene og Norsk forening 

for klinisk farmakologi om å fremme forslag til medlemmer og varamedlemmer. Vi ber om at 

foreningene fortrinnsvis fremmer forslag på minst en mann og en kvinne. Det anmodes også 

om at det gis en kort CV for hver av de foreslåtte.  

 

Vedtektene for Rådet og samarbeidsavtalen med Legemiddelindustrien (LMI) finner dere her: 

http://www.lmi.no/nyheter/2010/03/vedtekter-for-dnlf-og-lmis-raad-for-

legemiddelinformasjon.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 31/2015: Invitasjon til Norsk medisinstudentforening Landsmøte 2015 

 

Norsk medisinstudentforening inviterer til sitt landsmøte, i Budapest 20-22. mars 2015.  

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra NMF av 16. januar 2015. 

Frist for påmelding er 1. februar. 

 

Vedtak: Ingen i styret har anledning til å delta. Karin Wallin sender svar 

 

Sak 32/2015: Høring Helsekrav til førerett  

Vedlagt innkallingen fulgte brev fra Legeforeningen av 18. desember 2014, og forslag til 

høringssvar fra Ivar Halvorsen 

 

Bakgrunn:  

Forslaget til endring innebærer at helsekravene til førerett vil bli forskriftsfestet i større grad 

enn i dag. Endringene medfører samtidig at mange som til nå har måttet søke fylkesmannen 

om dispensasjon, nå vil kunne få førerett eller helseattest fra lege. 

Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte 

på grunn av sykdom, annen helsesvekkelse eller bruk av midler som gir svekket kjøreevne.  

http://www.lmi.no/nyheter/2010/03/vedtekter-for-dnlf-og-lmis-raad-for-legemiddelinformasjon
http://www.lmi.no/nyheter/2010/03/vedtekter-for-dnlf-og-lmis-raad-for-legemiddelinformasjon
http://airmail.calendar/2015-02-01%2012:00:00%20CET
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Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse har grunn til å tvile på om føring av 

motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for 

undersøkelse før videre kjøring finner sted. Lege, psykolog eller optiker som ved 

undersøkelse finner at fører av motorvogn ikke fyller helsekravene, skal gi fører beskjed om 

at helsekravene til førerett ikke er oppfylt. Dersom lege, psykolog eller optiker finner at 

innehaver av førerkort har en helsesvekkelse av mer enn seks måneders varighet som gjør det 

uforsvarlig å fortsette å kjøre motorvogn i de(n) klasse(r) førerretten gjelder for, har lege, 

psykolog og optiker plikt til å melde dette til fylkesmannen og gi førerkortinnehaver skriftlig 

informasjon om at helsekravene ikke er oppfylt. Jf. (ny) meldepliktforskrift.  

 Dokumenter 

Høringsfrist: 19. februar 2015. 

 

Vedtak: Ivar Halvorsen skriver ferdig et svar som også publiseres på nettsiden. 

 

Sak 33/2015: Landsrådsmøtet 2015  

Saken bre drøftet i forbindelse med sak 6/2015. våruka. 

 

Sak 34/2015: Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 14. januar 2015 

Bakgrunn: 

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - rapport om finansiering av 

universiteter og høyskoler. 

 

Utvalget har vurdert innretningen på dagens finansiering og kommer med konkrete 

anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden.  

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til ekspertgruppens endringsforslag, dvs kap 6. 

"Fremtidens finansiering" og kap 7. "Andre anbefalinger». 

 

OBS! Svarfristen må dessverre settes svært kort fordi Kunnskapsministeren har gitt saken 

unntak fra vanlige høringsfrister.   
 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 25. januar 2015.  

Høringen var behandlet av styret per epost utenom styremøtet. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Helsekrav-til-forerett/?uid=191052007070118010019104174069229050150206029034
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/finansiering-for-kvalitet-mangfold-og-samspill--nytt-finansieringssystem-for-universiteter-og-hoyskoler/id2358241/

