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Vedtaksprotokoll fra styremøte i Oslo legeforening 22. - 23. oktober 2020 
Møtet ble holdt på Soria Moria hotell- og konferansesenter. 
 
Til stede: 
Kristin H. Hovland, leder 
Jacob Jorem, fritt valgt    
Sohail Aslam, fritt valgt   
Sina Nordby, Nmf  
Neelam S. Anjum, LSA  (deltok digitalt torsdag og fysisk fredag) 
Even Holt, PSL   (deltok kun fredag) 
Bendik Brinchmann, LVS  (deltok kun fredag) 
Anniken Elnes, Ylf   (deltok kun torsdag) 
Steffen Roth, Namf 
Gunnar F. Olsen, AF   (vara for Nina Wiggen) 
 
Kristin H. Thoresen, sekretariat 
Anita Ingebrigtsen, sekretariat 
 
Forfall: 
Nina Wiggen 
Aasmund Bredeli 
 
 
Sak 90/2020 Vedtaksprotokoll fra møte 23. september 2020 

Vedtak: 
Vedtaksprotokoll ble godkjent. 

 
Sak 91/2020 En runde rundt bordet 

Noen hovedpunkter: 
• OUS 
• Byggeprosjekt OUS 
• Diakonhjemmet 
• Smittesporingsteamene 
• Feberklinikkene 
• Smittevernutstyr 
• Fastleger/legevakt 
• Møteplass Oslo 
• Rammeavtale 
• Helsefellesskap 

 
 
Sak 92/2020 Høyring: Framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til 

informasjonsdeling 



  Grunnlag: 
1. Fra Justis- og beredskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring 
om forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til 
informasjonsdeling. Forslaget innebærer en delvis oppfølging av 
Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5, ved at 
det blir foreslått en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger 
mellom forvaltningsorganer. Det finnes allerede mange bestemmelser om slik 
informasjonsdeling i forvaltningsloven og spesiallovgivningen, men 
departementet mener det er behov for flere og mer sektorovergripende regler.  
 
Departementet formål med forslagene er å få et mer helhetlig regelverk om 
informasjonsdeling som skal ivareta behovet for deling av også taushetsbelagte 
opplysninger. 
 
Departementet foreslår to nye hjemmelsgrunnlag for å dele opplysninger som 
er omfattet av taushetsplikt. Forvaltningsorganer skal kunne dele 
taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt 
det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet, og dele 
slike opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv 
eller helse. Disse nye delingsgrunnlagene blir foreslått inntatt i gjeldende 
forvaltningslov § 13 b første ledd.  
 
2. Departementet foreslår å ta inn i forvaltningsloven en forskriftshjemmel som 
gir mulighet til å fastsette mer spesifikke regler i forskrift. På områder der det 
foreligger et konkret behov for en utvidet adgang til deling av nærmere 
avgrensede typer informasjon, bør det vurderes å fastsette spesifikke 
delingshjemler som åpner for en slik deling. Departementet mener dette vil 
gjøre det enklere å fastslå at det foreligger delingsadgang og hvilke 
opplysninger som kan deles i det aktuelle tilfellet enn om man må bruke en 
mer generell og skjønnsmessig delingsadgang. 
 
3. Departementet foreslår videre enkelte mindre endringer i 
spesiallovgivningen. Dette gjelder i første rekke unntak i enkelte særlover fra 
den nye bestemmelsen om deling av opplysninger for å utføre oppgaver som 
ligger til mottagerorganet. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Høringsfrist: 11.11.2020 

 
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 

Sak 93/2020 Høring: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk 
av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten       
Grunnlag: 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt på høring 
forslag til endringer i helsepersonelloven, pasientjournalloven mv.. 
Departementets formål med endringsforslaget er å lette samarbeid, læring og 



bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt legge til rette for 
etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.  
 
Departementet foreslår lovendringer som departementet mener skal gjøre det 
klarere hva som er lovlig deling av opplysninger, og som skal legge bedre til 
rette for samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Det er særlig to forhold departementet vil peke på i dette høringsnotatet:  
1. Det første gjelder hensiktsmessige ordninger for å gjennomføre helsehjelp i 
virksomheten. 
2. Det andre forholdet gjelder adgangen til å bruke informasjon eller 
opplysninger om en pasient til å yte helsehjelp til en annen pasient. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Høringsfrist: 11.11.2020. 
 
Ble diskutert: 
Problemstillingen ble diskutert. 
Er i utgangspunktet positive til teknologi. Viktig at rammene er trygge før det 
implementeres. Lovgivningen må komme først. 
 
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 

 
 
Sak 94/2020 Høring – Forskrift om nye legemiddelresepter og rekvisisjoner 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring 
om forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. Forskriften 
skal erstatte dagens forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og 
utlevering av legemidler fra apotek. 
 
Departementet mener den nye forskriften i større grad vil være tilpasset en 
digitalisert hverdag, bidra til at regelverket blir mer oversiktlig og dermed vil 
være lettere for rekvirenter og helsepersonell i apotek å orientere seg i. 
Departementet foreslår blant annet å utvide av rekvireringsretten for 
helsesykepleiere og jordmødre. 
 
Departementet foreslår at helsesykepleiere og jordmødre med autorisasjon eller 
lisens etter helsepersonelloven, gis rett til å rekvirere alle typer 
prevensjonsmidler i ATCgruppe G02B og G03A, samt legemidler til bruk i 
praksis som er nødvendig for administrering av prevensjonsmidlene. 
Rekvirering av langtidsvirkende prevensjon til unge under 16 år vil fortsatt 
kreve en medisinskfaglig vurdering gjort av lege.  
 
Det kreves at helsesykepleiere og jordmødre har gjennomført relevant 
utdanning i temaene samliv, seksualitet og prevensjon, og at den enkelte har 
id-nummer som helsesykepleier eller jordmor i det offentlige 
Helsepersonellregisteret.  



 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Høringsfrist: 11.11.2020 

Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 
 

Sak 95/2020 Høring - NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning 
Fra Kunnskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring om NIFU-
rapport om opptak til høyere utdanning. Rapporten kan lese i sin helhet her.  
 
Departementet sender nå denne rapporten ut på høring, og ber om kommentarer 
og innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangeringsregelverket 
og rangering av søkere til noen utvalgte utdanninger. 
 
Departementet arbeider med flere saker som påvirker opptaksregelverket. Blant 
annet har regjeringen varslet en stortingsmelding om videregående opplæring, 
som kan føre til behov for justeringer i opptaksforskriften, både når det gjelder 
kvalifisering og rangering. Regelverket for opptak vil også påvirkes av 
oppfølgingen av lovutvalgene for opplæringsloven og for universitets- og 
høyskoleloven. I forlengelse av dette planlegger departementet en større 
gjennomgang av hele regelverket for opptak til høyere utdanning som omfatter 
kvalifisering (opptakskrav) og rangering av kvalifiserte søkere. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Høringsfrist: 11.11.2020. 
 
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 
 

 
Sak 96/2020 Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om 
økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i 
allmennmedisin 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om 
forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften). 
 
Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet frem Handlingsplan for 
allmennlege-tjenesten. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024. 
Evalueringen av fastlegeordningen viser at det har blitt vanskeligere å 
rekruttere nye leger inn i ordningen. Et godt tilrettelagt spesialiseringsløp, med 
god veiledning, har vist seg å ha stor betydning for rekruttering inn i 
ordningen. Det er samtidig svært viktig for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i 
fastlegeordningen at det utdannes et tilstrekkelig antall spesialister i 
allmennmedisin. 



 
Departementet opplyser at de, gjennom tilbakemeldinger fra blant annet 
kommuner, KS og Legeforeningen, ser at det nåværende forskriftsfestede 
timetallet til veiledning ikke oppleves som tilstrekkelig. Veiledning er viktig 
for å kunne oppfylle læringsmålene i spesialistutdanningen og i 
handlingsplanen fremgår det at departementet vil øke antall timer til veiledning 
kommunene skal tilby fra 1. januar 2021. 
 
I dette høringsnotatet foreslår Departementet å endre spesialistforskriften med 
den hensikt å øke timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 
10,5 av årets måneder for leger under spesialisering i allmennmedisin. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Departementet opplyser at Helsedirektoratet og Helfo forventes ikke å få økte 
utgifter til forvaltning av ordningen ved at antall timer det gis tilskudd til øker. 
Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken 
leger under spesialisering i allmennmedisin, kommuner eller Helsedirektoratet.  
 
Departementet skriver videre at kommunens kostnader til den forskriftefestede 
veiledningen, samt inntil en og en halv times for- og etterarbeid per veileder 
per kandidat per måned i 10,5 av årets måneder dekkes gjennom den allerede 
eksisterende tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i 
allmennmedisin forvaltet av Helsedirektoratet.  
For staten innebærer forslaget økte kostnader til kompensasjon for 
kommunenes utgifter til veiledning. Kostnadene ved å øke kompensasjon for 
den foreslåtte endringen i antall timer veiledning kommunene skal tilby og 
kommunenes for- og etterarbeid er beregnet til 17 300 kroner per lege per år. 
Totale kostnader per lege for kravet til veiledning og for- og etterarbeid er 63 
500 per år. 
 
Foreslåtte endring ser slik ut:  
Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) § 2 tredje 
ledd skal lyde:  
 
Den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av 
kvalifiserte leger. Under spesialistutdanningen i allmennmedisin skal 
veiledningen i gjennomsnitt utgjøre minimum fire timer per måned i 10,5 av 
årets måneder. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Høringsfrist: 25.10.2020 
 
Ble diskutert: 
Det ble diskutert problemstillingene rundt praktisk gjennomføring av disse 
forslagene, spesielt utfordringene vedrørende tid og kompensasjon. 
 
Vedtak: 
Det sendes ikke høringssvar fra Oslo legeforening. 



 
Sak 97/2020 Utkast til møteplan for 2021 

Det tas sikte på å gjennomføre styremøtene digitalt fremover på grunn av 
koronasituasjonen. Det ble derfor foreslått å ha et arbeidsseminar på Svalbard i  
mars. 
  
Vedtak:  
Møteplan ble godkjent og det ble foreslått å se på muligheten for å ha et 
arbeidsseminar på Svalbard i mars 2021. 
 
 

Sak 98/2020 Forberedelser til landsstyremøte 30. november – 1. desember 2020 
Landsstyremøtet blir heldigitalt. Det er reservert møterom Lochmann i Legenes 
Hus til delegater i Akershus og Oslo legeforening.  
 
Det blir forberedelser til landsstyremøtet i digitalt styremøte 24. november. 
 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 

 
Sak 99/2020 Saker til landsstyremøte 2021 må meldes inn senest 29. januar.  

Vedtak: 
Styret bes tenke igjennom om det er noen saker som bør meldes inn til 
landsstyremøtet i 2021. Det er frist for å melde inn saker i slutten av januar 
2021 (4 måneder før møtet). 

 
 
Sak 100/2020 Særavtalen med Oslo kommune.  

Kristin Hovland informerte om at særavtalen i Oslo kommune har landet.  
 
Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 
 

Sak 101/2020 Covid-19 evaluering så langt 
Mye er fortsatt krevende i Oslo kommune, men vi har god dialog med 
kommunen. 
 
Styret hørte på Nina Wiggens innlegg om situasjonen til allmennlegene i Oslo 
kommune på Legeforeningens erfaringskonferanse om covid-19. 

 
Vedtak: 

  Tatt til orientering. 
 
Sak 102/2020 Styremøte Svalbard 
  Det ble forslått å reise fra torsdag 11. mars til lørdag. 13. mars. 
 
 
Sak 102/2020 ORIENTERINGSSAKER: 



 
A) Oppdatering fra Legeforeningens sekretariat 

 
Film ble vist: 
https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/943460272813422 
 
• Det var en digital åpningsmarkering av Lenenes Hus 14. oktober 
• Statsbudsjettet 
• Akademikerne pluss – lansering av ny app 

 
 

B) NSH inviterer til dagsmøte 27. oktober 2020 –  
Hvilke konsekvenser har covid-19 for psykisk helse- og rustjenestene? 
Link for mer informasjon ble vedlagt til orientering:  
https://www.nsh.no/psykisk-helse-og-rus-2020.6268410-372304.html 
 
 

C) Akademikernes kurs for tillitsvalgte i Oslo kommune 23-24 november 
2020 på Soria Moria 

  Program ble vedlagt til orientering. 
 

Kristin Hovland orienterte. 
 
 

D) Digitalt seminar for lederne av lokalforeninger og regionutvalg/KTV  
19.-20. november 

  Program ble vedlagt til orientering. 
 
 
EVENTUELT 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Oslo legeforening 

 
        Sign. 

Kristin H. Hovland       Aasmund Bredeli 
Leder         Nestleder 

https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/943460272813422
https://www.nsh.no/psykisk-helse-og-rus-2020.6268410-372304.html

