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REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Mandag 4. mai 2015 kl. 12.00 – 18.00 

 

Møtested: Quality Hotel Fredrikstad 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen 

  Kirsten Rokstad 

 

Referent:       Camilla Fagerholt  
 

Sak 131/2015: Leders ti minutter 

 
 Møte med KS om SKIL(senter for kvalitet i legekontor) og læringsnettverk 
 Dialogmøter med Helse- og omsorgsdepartementet  
 Sentralstyremøtet 

 

Sak 132/2015: Referat fra styremøtet 16. april 2015 

  
Utkast til referat fra styremøtet 16. april 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 

  
AF besvarer høringen sak 129/2015: Tone Dorthe Sletten besvarer høringen i tråd med 
diskusjonen i styret.  
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 134/2015: Regnskap 1. kvartal 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapporten for Allmennlegeforeningen fra 1.kvartal 

2015.  
 
 Styret drøftet saken.  
  

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til etterretning.  
 

Sak 135/2015: Våruka 

   
Kari Sollien orienterte. Bra påmelding i år.  
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Hovedkomiteen: alt er i rute. 
 

Sak 136/2015: Landsrådsmøtet 2015 

 
Styret gikk gjennom gjennomføring av landsrådsmøtet 
 

Sak 137/2015: Landsstyremøte 2015 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte saksliste til landsstyremøtet 2015. 
 
 Kari Sollien orienterte.  
  

Det skal velges ny leder av valgkomiteen til Legeforeningen da Trond Egil Hansen trekker 
seg. Styret diskuterte saken. Saken settes opp til ny behandling på neste styremøte.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.   

  

Sak 138/2015: Evaluering årets Geilokurs 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte evaluering av årets Geilokurs. 
 
 Ivar Halvorsen orienterte.  
 
 I neste questback tas spørsmålet «hvor fornøyd er du med kommunikasjonen med 

Legeforeningen» ut. Fjerne tallet 7 tallet. 
 
 Vedtak: Styret tok evalueringen til etterretning.  
  

Sak 139/2015: Notat om grunnutdanning 

 
Notat om grunnutdanning fra Bjørn Nordang ble behandlet på styremøtet 16. april 2015.  
Notatet var sendt ALIS for innspill innen 4. mai 2015 kl. 12.00. 
Styret fortsatte diskusjonen 

 
 Vedlagt  innkallingen fulgte justert notat fra Bjørn Nordang. Styret drøftet saken.  

  
Vedtak: Notatet er ferdig behandlet.  
 

Sak 140/2015: Skolestartprosjektet i Trondheim 

 
Styret behandlet sak om skolestartprosjektet i Trondheim på styremøtet 16. april 2015. 
Tone Dorthe Sletten orienterte. Styret fortsatte diskusjonen. 
 
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
 

Sak 141/2015: Fremtidens primærhelsetjeneste 
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. april 2015 fra Legeforeningen med 

invitasjon til å delta på møte i Helse- og omsorgsdepartementet 5. mai 2015 kl. 17.00 – 
18.00 om fremtidens primærhelsetjeneste.  

 
 Kari Sollien orienterte om saken, og deltar på møtet.  
 
 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak: 142/2015: Felles elektronisk pasientjournal - regional aktivitet 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra kommuneoverlegen i Stjørdal av 22. april 

2015 om felles elektronisk pasientjournal - regional aktivitet 
 
Kari Sollien orienterte. Henvendelsen er oversendt avdeling for jus og arbeidsliv og 
fagavdelingen i Legeforeningen.  
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Kari Sollien følger opp saken overfor fagavdeling.  
 

Sak 143/2015 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. 
 
Vedlagt innkallingen fulgte utkast til svar fra Kari Sollien. Sollien orienterte om saken  
 

 Vedtak: Sender inn svaret fra Kari Sollien.  
 

Sak 144/2015: Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt 
skolemiljø 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 26. mars 2015 om NOU 
2015:2 Å høre til.  Saken ble behandlet på styremøtet 16. april 2015 og Tone Dorthe Sletten 
skulle vurdere om Allmennlegeforeningen skulle besvare høringen.  
 
Vedtak: Saken settes på neste styremøte. 
 

Sak 145/2015: Valg av vara til styret i SKIL 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 29. april 2015 fra SKIL (senter for kvalitet i 

legekontor) vedrørende valg av vara til SKIL. 
 
 Vedtak: Camilla Fagerholt melder tilbake at Kirsten Rokstad er vara for Kari Sollien i SKIL.  
 
 

Sak 146/2015: Henvendelse fra en kollega i Danmark 

 



 

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/af 
  - 4 - 

4 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. april 2015 fra en dansk kollega om 

klinikkdrift.  
 
 Sender lenken til den nye veilederen.  
 

Vedtak: Camilla Fagerholt takker for brevet og opplyser om at vi ikke har sikre tall for hva  
som er mest vanlig i Norge.  
 

Sak 147/2015: Høring - Reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i 
spesialisthelsetjenesten 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 17. april 2015 om 
reviderte prioriteringsveiledere for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten. 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om reviderte prioriteringsveiledere 
for 33 fagområder i spesialisthelsetjenesten. 
 
Helsedirektoratet har gitt ut prioriteringsveiledere for 33 fagområder i 
spesialisthelsetjenesten. Disse er revidert for å være i tråd med endringene i pasient- og 
brukerrettighetsloven og endringene i prioriteringsforskriften. Revisjonen bygger også på 
erfaringer i bruken av prioriteringsveilederne. Prioriteringsveilederne gir anbefalinger om 
rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og frist for start helsehjelp for 
planlagt (elektiv) helsehjelp. NB! Prioriteringsveilederne bygger ikke på Norheimutvalgets 
anbefalinger.  
 
Foreningsleddene må selv vurdere hvilke av veilederne de anser som relevante å svare på. 
Dersom man gir innspill på flere av prioriteringsveilederne, ber vi om at foreningsleddene 
systematiserer innspillene etter fagområde.  
 
Om veilederne: Prioriteringsveilederne har én del som er felles for alle 33 fagområdet: «Alle 
prioriteringsveiledere: Om lov og forskrift». Her er det informasjon om pasient- og 
brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften samt forklaring på hvordan 
prioriteringsveilederne skal brukes. Den delen av prioriteringsveilederne som er spesifikk 
for hvert av de 33 fagområdene, gir anbefalinger om rett til nødvendig helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten for medisinske tilstander som oppfyller vilkårene i 
prioriteringsforskriften. 
 
 
Høringsfrist: 30. april 2015 
 
Høringen hadde frist før styremøtet så saken var behandlet per e-post. 
Allmennlegeforeningen besvarte ikke høringen.  
 

Sak 148/2015: Høring - forslag til ny folkeregisterlov 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 14. april 2015 om forslag 
til ny folkeregisterlov. 
 
Bakgrunn: 
Finansdepartementet har sendt forslag til ny folkeregisterlov på høring. 
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Om høringen: Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) er fra 16. januar 1970 nr. 1 og 
har ikke vært gjenstand for noen samlet gjennomgang siden. Loven ble til i en tid hvor 
systemene for saksbehandling og registrering av personopplysninger var helt andre enn de 
er i dag. Forvaltningsapparatet både i stat og kommune og bruken av opplysninger i 
offentlige registre har også gjennomgått store endringer de seneste tiår. 
Finansdepartementet mener folkeregisterloven fremstår i dag som lite tidsmessig og er 
derfor moden for gjennomgang og revisjon.  
 
Høringsnotatet tar blant annet for seg det gjeldende folkeregisterregelverket, hvilke 
opplysninger som kan registreres, taushetsplikt og utlevering av folkeregisteropplysninger.    
  
Høringsfrist: 26. mai 2015  
 
Styret drøfter saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 
 

Sak 149/2015: Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og 
retningslinjer 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 24. april 2015 om 
Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer. 
 
Bakgrunn:  
Spørsmålet om Legeforeningen i samarbeid med de fagmedisinske foreningene kunne påta 
seg en rolle vedrørende utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer ble første gang 
drøftet i sentralstyret 11.3. 2014.  
Saken var tema på konferanse for de fagmedisinske foreningene 21.3. 2014, samt var 
drøftet i møte 7.5. 2014 med utvalgte fagmedisinske foreninger og sentrale tillitsvalgte.  
Tilrådingene var at Legeforeningen kunne påta seg en slik rolle, men det ble advart mot stor 
arbeidsmengde og tilvarende kostnader.  
 
Legeforeningens formål med en slik satsing er å styrke den fagmedisinske aksen gjennom å 
stimulere og støtte arbeidet med å utforme og vedlikeholde faglige veiledere og 
retningslinjer. 
 
For å få et grunnlag til å kunne vurdere ressursbehov og kostnader vedtok sentralstyret 
17.6. 2014 at det skulle gjennomføres et prosjekt for å utforme forslag til faglige krav til 
innhold, prosess, utforming og publisering vedrørende retningslinjer og veiledere. 
 
Se vedlagte rapportutkast for beskrivelse av prosjektets mandat og organisering 
(prosjektgruppe og referansegruppe). 
 
Sentralstyret har godkjent at utkast til rapport og tilråding fra prosjektgruppen sendes på 
bred intern høring i Legeforeningen 
 
Etter høringsrunden vil prosjektgruppen vurdere høringsinnspillene og bearbeide rapporten 
videre, før den legges frem for sentralstyret igjen til endelig vurdering. 
Sekretariatet vil da legge frem oversikt over kostnader og ressursbehov som vil kunne 
oppstå dersom Legeforeningen følger opp tilrådingene i rapporten.  
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Høringsfrist: 4. juni 2015  
 
Marit Hermansen orienterte om saken, og styret drøftet den.   
 
Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 150/2015: Høring – for slag til endring av universitets- og høgskoleloven og forslag til 
endring i egenbetalingsforskriften 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 27. april 2015 om forslag 
til endring av universitets- og høgskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften 
 
Bakgrunn:  
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 1. april 2005 
nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling 
ved universiteter og høyskoler.  
 
Om forslaget: Denne høringen sendes ut til Legeforeningens foreningsledd fordi 
Kunnskapsdepartementet nå foreslår en hjemmel som skal kunne pålegge institusjoner i 
høyere utdanning til å avholde nasjonale deleksamener i høyere utdanning, også 
profesjonsstudiet i medisin.  
 
Det blir videre foreslått å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene kan kreve at 
studentene har egen bærbar PC. 
 
Legeforeningen mener dette vil få betydning for grunnutdanningen av leger, og ber derfor 
om innspill på forslaget.  
 
Høringsfrist: 28. mai 2015. 
 
Styret drøftet saken. 
  
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 151/2015: Nettsiden og Facebook 
 

Styret drøfter nettsiden og Facebook. 
 
Det legges ut relevante saker på nettsiden og Facebook fortløpende under Våruka  
 

Sak 152/2015: Politisk time 

 
 Minlærer.no – Camilla Fagerholt sender henvendelsen til avdeling for jus og 

arbeidsliv i Legeforeningen.  
 Egil Johannesen deltar på møte med helsesekretærutdanningen. Marit Hermansen 

melder tilbake 
 Årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening.  
 Dialogmøte med NAV 
 Betaling for samhandling med kommunen  
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 Ibedrift møte  
 Møte med Geilokurskomiteen  
 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet om akuttforskriften  
 Nordisk fagmedisinske foreningene i Norden sitt årlige møte 
 Møter med NAV  
 Kjernejournal  
 Forhandlinger – legevakt natt 
 Referansegruppe grunnutdanningen  
 Primærhelsemeldingen   

 

Sak 153/2015: Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 30. april 2015 om forslag 
om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler 
 
Bakgrunn: 
Legeforeningen har mottatt høring fra Legemiddelverket om å tillate tv-reklame for 
reseptfrie legemidler. 
 
Legemiddelverket har på vegne av HOD sendt forslag om å oppheve reklameforbudet for 
legemidler på TV. Reklameforbudet er hjemlet i legemiddelforskriften § 13-4.  
 
Legemiddelverket fremmer forslag om tre forskriftsendringer: 
1. Oppheving av forbudet mot legemiddelreklame på fjernsyn (jf. legemiddelforskriften § 
13-4) 2. Ny bestemmelse i legemiddelforskriften som tillater påminnelsesreklame for 
reseptfrie legemidler 3. Oppheving av apotekforskriften § 48 som forbyr 
påminnelsesreklame i apotek  
 
Legemiddelverket understreker at reklame på TV for øvrig er regulert av 
kringkastingsregelverket. Reklame for reseptpliktige legemidler vil fremdeles være forbudt 
på TV, da dette er forbudt til allmennheten generelt.  
 
Høringsfrist: 31. mai 2015.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  


