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Legeforeningen REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Torsdag 16. april 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 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

       

 

 
 

 

Sak 98/2015: Leders ti minutter 

 

 Workshop i regi av Legeforeningen om fremtidig organisering av akuttilbudet på 

sykehus 

 Møte for oppføling av protokoll om fjerning av 1h for papirresept etter forhandlingene 

sist år 

 Samarbeidsmøte med leder for Allmennlegeforeningen, Norsk forening for 

allmennmedisin og de samfunnsmedisinske foreningene og med psykologforeningen 

og apotekerforeningen som forberedelse til stortingsmeldingen  

 Innlegg om ledelse for samfunnsmedisinerne på et av de obligatoriske kursene 

 Møte med EPJ løftet 

 Informasjonsmøte om kjernejournal 

 Dialogmøte med Noklus 

 Møte i Allmennmedisinsk forskingsfond 

 To møter hos NAV om EKHO og statistikkverktøyet 

 Årsmøte og generalforsamling i Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) 

 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om dialogmøter. Det blir faste dialogmøter 

mellom departementet og Legeforeningen fremover.  

 Møte i Helsedirektoratet om kjernejournal. Kari Sollien skriver medlemsbrev om de 

nye oppgavene for fastlegene.  

 

Sak 99/2015: Referat fra styremøtet 11. mars 2015 

 

Utkast til referat fra styremøtet 11. mars 2015 var sendt styrets medlemmer før møtet. 
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Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

 

Sak 102/2015: Våruka 

 

 Oppdateringene om våruka ble presentert på møtet.  

 
Antall 

Grunnkurs A EU-kurs mandag – fredag 60 

Grunnkurs D mandag – fredag 50 

Kurs i helsepolitikk tirsdag (LR/tillitsvalgte) 70 

Kurs i helsepolitikk tirsdag (komité) 1 

Kurs i helsepolitikk tirsdag (andre) 10 

Kurs i helsepolitikk tirsdag (styret) 8 

Ledelseskurs onsdag 40 

Ledelseskurs torsdag 41 

Ledelseskurs fredag 30 

Kurs: Ultralyd i allmennmedisin onsdag – fredag – fullt 28 

Kurs: Det moderne legekontor onsdag – fredag 24 

Landsrådsmøte Allmennlegeforeningen (AF) onsdag 6. mai 117 

Årsmøte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) torsdag 7. mai 73 

ALIS-kveld i Skybaren på hotellet mandag 4. mai – det sendes ut invitasjon til alle grunnkrusdeltakere 50 

Brun kveld med burger og quiz på Majorens kro & stue i Gamlebyen tirsdag 5. mai 69 

Middag og stand up med Jonas Kinge Bergland på Litteraturhuset onsdag 6. mai 92 

Festmiddag på hotellet torsdag 7. mai 72 

 

 

Komiteen tar ansvar for at det ønskes velkommen til de sosiale arrangementene.  

 

Egil Johannesen orienterte om arbeidet med årets allmennlege. 

 

 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 103/2015: Arbeidsmøtet 2015 

 

 Kari Sollien orienterte om at arbeidsmøtet 2015 blir i Barcelona. Avreise ettermiddag 23. 

september, hjemreise søndag 27. september på dagtid. Planlegging av program er i startfasen. 

 

 Vedtak: Stryet tok orienteringen til etterretning.  

  

Sak 104/2015: Intern høring - forslag på kandidater ved valg av president, visepresident 

og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 

 

Styret drøftet saken på styremøtet 28. januar, 25. februar og 11. mars. Drøftingen fortsatte. 

 

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.  
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Høringsfrist 18. april 2015 

 

Styret drøftet saken. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen støtter Norsk forening for allmennmedisins 

presidentkandidat, Marit Hermansen. 

Til sentralstyret forøvrig foreslås i prioritert rekkefølge: 

Kari Sollien/ leder av Allmennlegeforeningen som foreslås som visepresident eller  

styremedlem 

Kirsten Rokstad som styremedlem 

Ivar Halvorsen som styremedlem 
 

Sak 105/2015: Notat om grunnutdanning 

 

Notat om grunnutdanning fra Bjørn Nordang var sendt styrets medlemmer før møtet.  

 

Bjørn Nordang orienterte, og styret drøftet saken. Det vurderes om det bør jobbes for at det 

inngås en rammeavtale mellom universitetene og Legeforeningen. 

 

Bjørn Nordang endrer notatet i henhold til diskusjonen. ALIS skal involveres i arbeidet. 

Notatet skal sendes YLF og medisinstudenter og eventuelt andre samarbeidspartnere.   

 

Vedtak: Saken diskuteres videre på neste styremøte. 

 

Sak 106/2015: Skolestartprosjektet i Trondheim 

  

 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra skolestartprosjektet i Trondheim, og e-postutveksling 

mellom Trondheim kommune og SINTEF 

 

Tone orienterte Dorte Sletten orienterte, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Tok orienteringen til etterretning. Saken settes opp på neste styremøte 

 

Sak 108/2015: Forslag om nedleggelse av Allmennlegeforeningen 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. mars 2015 fra et medlem hvor det foreslås 

å legge ned AF og APLF (formentlig NFA).  

 Vedlagt innkallingen fulgte kopi av henvendelsen til orientering, samt sekretariatsleders svar 

til medlemmet og medlemmets svar på dette.  

 

 Styret drøftet saken. 

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 109/2015: Henvendelse fra et medlem vedrørende et medlem 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte en henvendelse av 6. april 2015 fra et medlem vedrørende et 

annet medlem.  

 

 Styret drøftet saken.  
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 Vedtak: Saken oversendes Legeforeningen ved avdeling for jus og arbeidsliv.  

 

Sak 110/2015: Fastlegenes arbeidsvilkår 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte brev fra et medlem som ønsker at styret i Allmennlegeforeningen 

skal se på endringer av fastlegers arbeidsvilkår.   

 

 Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen om kjernejournal. 

 

Sak 111/2015: Representasjon fra AF på UEMO møtet i Roma 29. – 30. mai 2015 

 

Møtet i UEMO 29. – 30. mai 2015 kolliderer med landsstyremøtet i Legeforeningen.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten melder forfall til landsstyremøtet fredag og drar fredag morgen. 

 

Sak 112/2015: Oppnevning av arbeidsgruppe: lederutdanning for primærleger 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 20. mars 2015 fra Legeforeningen om 

oppnevning av arbeidsgruppe: lederutdanning for primærleger. 

 

Allmennlegeforeningen er bedt om å foreslå en kandidat.  

 

Frist 24. april 2015.  

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Tone Dorthe Sletten deltar fra 

Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 113/2015: Ansettelse av ny sjefredaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 23. mars 2015 fra Legeforeningen om 

ansettelse av ny sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

 

Svarfrist 14. april 2015 

 

Henvendelsen var sendt styrets medlemmer før møtet pga fristen. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslo ingen.  

 

Sak 114/2015: Oppfølgingsmøte Helsedirektoratet migrering av fastlegeløsningen 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Helsedirektoratet av 26. mars 2015 om 

migrering av fastlegeløsningen. 
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 Kari Sollien orienterte om møtet i forprosjektet.  

 

Styret drøftet saken.   

 

Vedtak: På grunn av fristen var det besluttet før styremøtet at Ivar Halvorsen deltar fra 

Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 115/2015: Kompetansekrav akuttforskrift 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Helse og omsorgsdepartementet av 30. mars 

2015 om kompetansekrav til legevakt i ny akuttmedisinforskrift. 

 

 Kari Sollien orienterte. Styret drøftet saken. Legeforeningen er invitert til møte i Helse- og 

omsorgsdepartementet i neste uke.  

 

 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 116/2015: Gjennomføring av valg i Legeforeningen for perioden 

1. september 2015 til 31. august 2017 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 10. mars 2015 fra Legeforeningen om 

gjennomføringen av valg for perioden 1. september 2015 til 31. august 2017 med diverse 

vedlegg. 

  

Vedlagt innkallingen fulgte også kopi av brev av 26. mars 2015 til 1. landsrådene om valg av 

landsråder. 

 

Styret drøftet saken. 

 

 Vedtak: Kari Sollien skriver brev til 1. landsrådene som de kan sende til tillitsvalgte i 

kommunene.  

 

Sak 117/2015: Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 12. mars 2015 om veileder 

i tilsyn med miljørettet helsevern.  

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder i tilsyn med miljørettet 

helsevern – lokalt folkehelsearbeid. 

 

Målet med foreliggende utkast til veileder har ifølge Helsedirektoratet vært å tilrettelegge for 

et helhetlig og oppdatert tilsynsperspektiv, hvor også samarbeid med andre tilsynsetater er 

inkludert. Veilederen er ment å bidra til mest mulig like rutiner og praksis for gjennomføring, 

rapportering og oppfølging av tilsynet med miljørettet helsevern. 

 

Det er 15 år siden det sist ble utgitt veiledere for kommunene til bruk i deres tilsynsarbeid. 

Endringer som har skjedd siden den tid, både i helselovgivningen og i annet regelverk, samt 

kommunenes lenge uttrykte behov for en oppdatert og bedre tilpasset veiledning, danner 

grunnlaget for veilederen.  
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Gjennom flere kartlegginger av kommunenes arbeid med miljørettet helsevern er 

Helsedirektoratet kjent med at kommunene har svært ulik kompetanse og kapasitet på 

området, og av den grunn ulike forutsetninger for bl.a. å kunne ivareta sine tilsynsoppgaver. 

Etter at folkehelseloven trådte i kraft i 2012 er det forventninger om at miljørettet helsevern 

skal integreres som en naturlig del av kommunenes systematiske folkehelsearbeid. Tilsyn 

med positive og negative miljøfaktorer vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunene 

i deres arbeid med å fremskaffe en oversikt over lokale folkehelseutfordringer.   

 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 6. april 2015  

 

På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet på e-post før møtet.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.   

 

Sak 118/2015 Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU 2015: 1 

Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 13. mars 2015 om 

produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for 

vekst og velferd.  

 

Bakgrunn:  

Finansdepartementet har sendt produktivitetskommisjonens første delrapport, NOU 2015:1 på 

høring. I den første rapporten ser produktivitetskommisjonen på hva som påvirker 

produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de 

siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak 

for å øke produktiviteten. Kommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø ved NTNU. Saken har 

også kommet via Akademikerne.  

 

Delrapporten er omfattende. Spesielt kapittel 15 Effektivisering av offentlig sektor, kapittel 

16 Kommunesektoren, og kapittel 19 Gjennomføring av reformer er relevante for 

Legeforeningen.  

 

Høringsfrist: 4. mai 2015  

 

Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Kari Sollien skriver et svar som ferdigstilles på neste styremøte.  

 

Sak 119/2015: Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og 

gjennomføring av tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 19. mars 2015 om forslag 

til innføring av standardiserte tobakkspakninger. 

 

Bakgrunn:  

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Veileder-i-tilsyn-med-miljorettet-helsevern-/?uid=109160095226079102141030129176017061131133179102
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Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha 

standardisert og reklamefri emballasje. Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn 

og unge begynner med tobakk.   

 

Om forslaget: I høringen foreslås det at alle tobakkspakninger skal ha mørkegrønn farge. 

Skriften som angir merkenavn og produsentinformasjon skal også standardiseres, både farge, 

størrelse og plassering på pakningen. Logo og andre designelementer skal ikke brukes, verken 

på tobakkspakningene eller på produktene. Pakningene skal fortsatt ha helseadvarsler.  

 

Det foreslås også å standardisere pakningsform for sigaretter, rulletobakk og snus. 

Departementet ber om innspill fra høringsinstansene på behovet for slik standardisering også 

for andre tobakkstyper, samt på behovet for å standardisere størrelse på snusbokser.  

 

Når det gjelder selve tobakksproduktene foreslås det standardisering av farge (hvit) på 

sigarettpapir og snusposer, angivelse av merkenavn, samt minstevekt på rulletobakk. Det bes 

om innspill fra høringsinstansene på behovet for å standardisere størrelse på snusporsjoner. 

 

Høringsfrist: 2. mai 2015.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 120/2015:Intern høring: Forslag til nytt policynotat offentlig og privat helsetjeneste 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 20. mars 2015 om forslag 

til nytt policynotat offentlig og privat helsetjeneste. 

 

Bakgrunn: 

Sentralstyret og sekretariatet har over lengre tid arbeidet med temaet offentlig og privat 

helsetjeneste.  

Det er innhentet kunnskap fra flere relevante fagmiljøer, gjennom interne seminarer, og i det 

løpende offentlige ordskiftet. Eksterne fagpersoner innledet til diskusjon og debatt om temaet 

på Legeforeningens lederseminar i januar 2015. Sekretariatet har utarbeidet et utkast til 

policynotat. Dette har vært drøftet og videreutviklet i flere sentralstyremøter. Sentralstyret ber 

nå organisasjonsleddene komme med innspill til de foreslåtte standpunktene i det 

foreliggende utkastet. 

 

Bakgrunn:  

Det er viktig for Legeforeningen å bevare og styrke en offentlig helsetjeneste som ivaretar 

hele befolkningen. Vi skal bidra til å sikre pasientene rett behandling, til rett tid, og på riktig 

nivå. Samtidig står offentlig sektor overfor et økende kapasitetspress og en stadig raskere 

medisinskfaglig utvikling. I møte med denne utviklingen kommer nye virkemidler på 

dagsorden.   

 

I praksis har behandlingskøer og fremveksten av private helseforsikringer vært den største 

driveren av økt privat tilbud. Den sittende regjering, utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, har 

imidlertid i 2015 initiert en valgfrihetsreform gjennom fritt behandlingsvalg.   

 

Dagens situasjon og det fremtidige økonomiske bildet i Norge kan innebære en raskere 

endring i synet på offentlig-privat samhandling i helsesektoren enn vi har sett det siste tiåret. 

Gitt lavere økonomiske vekstutsikter og mindre fremtidige inntekter fra oljefondet vil 

statsbudsjettene rundt 2020 etter hvert gå i underskudd (jf. også perspektivmeldingen i 2013 
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fra den rød-grønne regjeringen). Effektivitets- og avbyråkratiseringsreformen som ble 

inkludert for helsetjenesten i årets statsbudsjett er et forvarsel fra dagens regjering om en 

annen fremtidig bærekraft, og bruk av nye virkemidler. Med introduksjonen av fritt 

behandlingsvalg fra 2015 bidrar regjeringen til at den helsepolitiske debatten om offentlig-

privat helsetjeneste revitaliseres. Den sittende regjeringen vurderer private aktører som 

potensielt større partnere for det offentlige i fremtiden. Men retningen og resultatet av 

reforminitiativene er fremdeles uklare.  

 

Et nytt policynotat fra Legeforeningen om offentlig og privat helsetjeneste vil kunne avklare 

følgende etablerte politikk-budskap: 

 

Legeforeningen ønsker å bevare og styrke en offentlig helsetjeneste som ivaretar hele 

befolkningen. Vårt mål er å sikre pasientene rett behandling, til rett tid, og på riktig nivå. 

Offentlige behandlingstilbud har i for stor grad en monopolrolle i dag. Innovasjonstakten må 

økes, og private kan bidra til at det offentlige fornyer seg raskere, til det beste for pasientene. 

Ulikhet i helse er et økende samfunnsproblem. Innretningen på private helsetjenestetilbud må 

også bidra til at de svakeste får tilbud i tide.  

Flere avtalespesialister vil være en effektiv måte å bedre tilgjengeligheten for pasientene, og i 

samsvar med medisinsk utvikling og tenkningen bak samhandlingsreformen.   

Utkastet til nytt policynotat søker å videreutvikle et viktig politikkområde i Legeforeningen. 

Notatet kan styrke en pragmatisk tilnærming til diskusjonen om offentlig-privat helsetjeneste, 

og avklare at målet er å bruke privat kapasitet og kompetanse for å sikre fortsatt gode, 

likeverdige offentlige behandlingstilbud.  De privates rolle i den offentlig finansierte 

helsetjenesten bør være gjenstand for en åpen og kontinuerlig diskusjon. Et nytt policynotat 

vil også avklare for Legeforeningens medlemmer organisasjonens syn på de private aktørenes 

rolle i utviklingen av den offentlige helsetjenesten.   

 

Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med innspill til de foreslåtte 

standpunktene i vedlagte utkast.  

 

Høringsfrist: 1. mai 2015. 

 

Ole Henrik orienterte, og styret diskuterte saken.   

 

Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørkholt skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 121/2015: Høring - forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige 

prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) og 

medisin (NCMP) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 20. mars 2015 om forslag til 

strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin 

(NCRP), kirurgi (NCSP) og medisin (NCMP) 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til strukturelle endringer i 

de helsefaglige prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi 

(NCSP) og medisin (NCMP). Helsedirektoratet har et pågående prosjekt hvor de går 

igjennom de helsefaglige prosedyrekodeverkene for spesialisthelsetjenesten. 

Hovedintensjonen med prosjektet er å få rendyrkede og utfyllende prosedyrekodeverk, slik at 
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man får presise, oversiktlige og enhetlige prosedyrekodeverk. Pågående revideringsprosjekt, 

omfatter kun prosedyrer innenfor kirurg, medisin, radiologi og nukleærmedisin. 

 

Viktig informasjon: Legeforeningen sender denne høringen til alle fagmedisinske foreninger, 

ettersom vi ikke har oversikt over hvilke fagmedisinske foreninger som saken ikke angår. 

Den enkelte fagmedisinske forening vurderer selv på vanlig måte om det er relevant å avgi 

uttalelse. Helsedirektoratet har sendt denne høringen direkte til flere fagmedisinske 

foreninger. Legeforeningen anmoder om å få tilsendt kopi av høringsuttalelser som 

fagmedisinske foreninger sender direkte til Helsedirektoratet.  

 
 

Høringsfrist: 6. april 2015. 

 

Saken ble ferdigbehandlet via e-post før styremøtet på grunn av fristen.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen svarer ikke på denne høringen. 

 

Sak 122/2015: Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt 

skolemiljø 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt brev fra Legeforeningen av 26. mars om NOU 2015:2 

Å høre til.   

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:2 Å høre til.  

Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.  

 

Sammenhengen mellom barns oppvekstvilkår og senere helse og sykdom er godt 

dokumentert. I denne utredningen foreslås det tiltak for at alle elever skal ha et trygt 

psykososialt skolemiljø uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Blant annet 

foreslår utvalget: 

 

 Å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. 

Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk.  

 At alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere 

mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler 

over hele landet.  

 Å gi Barneombudet en utvidet rolle, gjennom at barn og foreldre skal kunne klage til 

Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing. I dag 

er det Fylkesmannen som behandler disse klagene.   

 Nye stillinger i skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefaling og 

endring av PP-tjenestens mandat. 

 

Skolehelsetjenesten og helsestasjon omtales i kapittel 18. Utvalget ser på skolehelsetjenesten 

og helsestasjonen som helt sentral i det forebyggende arbeidet med å sikre et godt 

psykososialt skolemiljø for alle elever. Legeforeningen ønsker konkrete forslag til hvordan 

skolehelsetjenesten og helsestasjon kan jobbe på for å bidra til at barn og unge får bedre 

oppvekstsvilkår. BUP omtales også i kapittel 18. Utvalget mener BUP kan ha en rolle i det 

fore- byggende arbeidet, men at det først og fremst er i intervensjons- og oppfølgingsfasen at 

BUP har en viktig rolle.  
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Høringsfrist: 1. juni 2015  
 

Vedtak: Tone Dorthe Sletten ser nærmere på saken og vurderer om Allmennlegeforeningen 

skal avgi et svar.  
 

Sak 123/2015: Høring - EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt brev fra Legeforeningen av 27. mars 2015 om  

EPJ Standard del 5 – arkivuttrekk  

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om EPJ Standard del 5 – 

arkivuttrekk.  

 

Standarden inneholder krav som skal gjøre det mulig å avlevere elektroniske pasientjournaler 

fra virksomheter i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i 

arkivloven samt helseregisterloven § 8a, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a. Standarden 

inneholder både funksjonelle krav relatert til avleveringsprosessen og tekniske spesifikasjoner 

for arkivuttrekket, og krav for den dokumentasjon som skal følge med et arkivuttrekk ved 

avlevering til Norsk Helsearkiv.  

 

Selv om denne standarden er begrenset til å omhandle avlevering fra en arkivskaper i 

spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv, er utformingen så generell at det også bør være 

mulig å benytte den ved produksjon av arkivuttrekk fra andre virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren til andre arkivdepot.  

 

Høringsfrist: 20. april 2015 

 

Egil Johannessen redegjorde, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

 

Sak 124/2015: Høring - EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og 

sletting 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 27. mars 2015 om  

EPJ Standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. 
 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om EPJ standard del 2 - 

tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. 

 

I løpet av de årene som har gått siden publiseringen av EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, 

redigering, retting og sletting, er det vedtatt en rekke endringer i lov og forskrift innenfor de 

områdene som dekkes av denne standarden, og 1. januar 2015 trådte den nye 

pasientjournalloven i kraft.  

 

Selv om disse regelverksendringene kun i begrenset grad har medført behov for endringer i de 

eksisterende kravene i standarden, har det kommet til en rekke nye bestemmelser hvor det er 

nødvendig med konkretisering av hvilke konsekvenser disse bestemmelsene har for EPJ-
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systemene. Det er derfor gjennomført en revidering av standarden for å innarbeide alle 

relevante regelverksendringene fram til og med pasientjournalloven   

 

Spesielt om barn som pårørende: Helsepersonelloven § 10a pålegger helsepersonell en særlig 

plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Helsepersonell skal bidra til å 

ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av 

pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller 

skade kan ha som følge av forelderens helsetilstand. Kapittel 4 i utkastet til standard 

inneholder et sett av krav som er ment å bidra til at helsepersonellet får støtte fra EPJ-

systemet når de skal avklare om en pasient med tilstand nevnt over, har mindreårige barn. 

Videre skal EPJ-systemet gi støtte til å dokumentere de tiltak som settes i verk dersom et eller 

flere av barna har behov for informasjon eller annen oppfølging. Helsedirektoratet ønsker 

tilbakemelding på om kravene på dette området er dekkende for behovet for støtte fra EPJ-

systemet. Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om formuleringen i krav K7.180 er 

tilstrekkelig, eller om det bør stilles krav om at EPJ-systemet ved enhver kontakt mellom en 

pasient og en virksomhet i helsevesenet  
 

Høringsfrist: 20. april 2015 
 

Egil Johannessen redegjorde, og styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Egil Johannessen diskuterer saken med Kjartan Olafsson.  

 

Sak 125/2015: Nettsiden og Facebook 

 

Styret drøfter nettsiden og Facebook. 

- Lenker på Facebookom akuttforskriften om det kommer på Legeforeningens nettsider 

- Kjernejournalsaken – Kari Sollien skriver  

 

Sak 126/2015: Politisk time 

 

 Situasjonen i Danmark  

 Møte i Helsedirektoratet om migrering av fastlegeløsningen  

 Møte med hjemmebaserte tjenester 

 Utdanningsstillinger i Stavanger – jobber opp mot Helsedirektoratet  

 Yngre legers forenings (YLF) årsmøte  

 Møte mellom utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) og senter for kvalitet i 

legekontor (SKIL)  

 Referansegruppe for EPJ løftet 

 Styringsgruppemøte for EPJ løftet 

 EPJ løftet videre  

 Endringsrådsmøte e-resept i Helsedirektoratet  

 Workshop arrangert av Helsedirektoratet om «forsøksordning for statlig finansiering 

av kommunale omsorgstjenester» 

 Legevakt på natt  

 Bergen – laget liste over leger som ønsker å jobbe med spesielle ting for kommunen – 

får 14 taksten  

 Pakkeforløpet 

 Kvalitetsstiling i Trondheim 

 Utkast til avtale til PLO meldingen – avtale med kontor og ikke enkeltleger 

 Årsmøte i Trondheim 
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 Møte i helsestasjonsgruppa  

 Oppstartshåndboka for næringsdrivende leger 

 Tilsynspraksis 

 Møte med norsk kompetansesenter for legevaktmedisin 

 

Sak 127/2015: Søknad om støtte til humanitært prosjekt på Vestbredden 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. april 2015 fra NorPal-Sawa med søknad 

om støtte. 

Styret drøftet saken. 

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at AF ønsker lykke til, men at dette 

ligger utenfor det AF kan støtte.   

 

Sak 128/2015: Invitasjon til referansegruppe - Nasjonal konsept tuftet på erfaringer fra 

iBedrift 

  

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen med invitasjon til 

referansegruppe - Nasjonal konsept tuftet på erfaringer fra iBedrift, med tre vedlegg. 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen med at Ole Henrik Krat Bjørkholt deltar 

fra Allmennlegeforeningen under forutsetning av at han mottar Allmennlegeforeningens 

praksiskompensasjon. 

 

Sak 129/2015: Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og 

spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter 

henvisning fra tannlege 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 14. april 2015 om forslag 

til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av 

behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege 

 

Bakgrunn:  

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

endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av 

behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege.   

 

Om forslaget: Problemstillingen i høringsnotatet er ikke om tannleger skal få henvisningsrett 

til annet helsepersonell eller annet behandlingsnivå, men om henvisning fra tannlege skal 

likestilles med henvisning fra lege mv. og gi grunnlag for dekning av utgifter til poliklinisk 

undersøkelse og behandling i spesialisthelsetjenesten og hos private legespesialister. 

 

Forslaget innebærer at utgifter til undersøkelse og behandling i sykehuspoliklinikk og hos 

privat legespesialist med driftsavtale med regionalt helseforetak, og som utføres på grunnlag 

av henvisning fra tannlege, skal dekkes på samme måte som når det foreligger henvisning fra 

lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Det foreslås også å forskriftsfeste en plikt for 

poliklinikk og legespesialist til å sende kopi av tannlegens henvisning til pasientens fastlege.  
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Høringsfrist: 6. mai 2015 

 

Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Styret avventer svar fra Norsk forening for allmennmedisin.  
 

Sak 130/2015: Høring - revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 14. april 2015 om revidert 

nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015 

 

Bakgrunn:  

Legeforeningen har mottatt høring fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi om 

revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015.  

 

Fagdirektørene i de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 Nasjonal 

Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av 

«Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem» fra 2006. De 

ber nå om tilbakemelding på utkast til nasjonal traumeplan.   

 

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ber særlig om innspill på følgende: 

 Er det utviklingstrekk eller planer i tjenestene som denne planen ikke beskriver eller 

tar høyde for?  

 Mangler det beskrivelser av ledd i behandlingskjeden for den alvorlig skadde pasient?  

 Er det anbefalinger som er for svake eller for sterke?  

 Er anbefalingene til de enkelte ledd konkrete og etterprøvbare?  

 Vil formatet være anvendelig i daglig praksis, og muliggjøre løpende revisjon?  

 Ser høringsinstansene andre tiltak som kan øke sjansene for overlevelse og bedre 

resultat for alvorlig skadde pasienter?    

 

Høringsfrist: 8. mai 2015 

 

 Styret drøftet saken.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

 

 

 

 


