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Godkjent 18. mars 2022 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

I 

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato: 15. februar 2022 

 

Møtested: Legenes hus 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev 

 Marit Karlsen  

 Marit Tuv 

 Bernard Holthe 

 Peter Christersson 

 Christine Agdestein 

 Hans-Christian Myklestul 

 Kari Svenkerud Fresvik 

 

Forfall: Marte Kvittum Tangen 

 

Referent: Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Tone Skoglund 
 

Sak 24/ 2022: Leders 10 minutter 

  

• Blåreseptsaken 

• Involvering av foreningsleddene i høringsarbeid 

• Mediedekning av fastlegekrisen 

• Oversikt over ledige fastlegehjemler 

• Medlemsmøte i Nordland legeforening 

• Møte mellom Legeforeningen og Statens helsetilsyn 

• Møte med Bollestad sammen med Ylf og Of 

• Kontakten med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) 

• Internasjonalt kontaktmøte 

• Partsammensatt arbeidsgruppe om 50 mil i tilleggsproposisjonen til legevakt 

• Møte i arbeidsgruppa om SOP-utredningen 

• Møte i trepartsamarbeidet; teamorganisering, hvordan svare ut politiske 

forventninger? 
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Sak 25/ 2022: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Fraværsattestene i videregående skole 

• Kompensasjon for covidrelatert fravær  

• Gjennomslag for at luftsveisklinikk er overtidsarbeid i en kommune 

• ALIS-ordning, møte i ALIS-utvalget 

• Overtidsvakter – covidrelaterte  

• Kompensasjon for leger som tar på seg ansvar for pasienter på lister ved 

fravær 

• Utfordringer på kontor 

• Tilsynssak mot kommune på grunn av bekymring knytta til fastlegetjenesten 

• Faste stillinger på helsestasjon 

 

Sak 26/ 2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 20. januar 2022 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

Sak 27/ 2022: Forhandlinger 

 

 

Avsetning i normaltarifforhandlingene i 2021 kr 40 millioner til kvalitetsfondene.   

 

Evaluering av PKO-ordningen (praksiskonsulentordningen). Vurderes om avtalen skal 

reforhandles.  

 

Sak 28/2022: Lederstipend 

 

 Nils Kristian Klev gikk gjennom oversikt over lederstipender fra 2017 – 2021.  

  

Lederstipend 

År  Hvor mange søkte  Hvem fikk  Hvor mange fikk utbetalt  

2017 1 Ole Henrik Bjørkholt 0 

    

2018 3 Franck Sky  

    

2019 2 Kjell-Arne Nordgård  Ole Henrik Bjørkholt  

  Nina Wiggen Kjell-Arne Nordgård 

    

2020 2 0 0 

    

2021 3 Elfrid Haukenes 0 

  Sofia Øien  

  Tom Henning Thune  
 



  
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  

 

 Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt ser på reglene for lederstipendet til 

neste styremøte.  

 

Sak 29/2022: Redaksjonskomité på landsrådsmøtet 

 

Det skal foreslås redaksjonskomité på landsrådsmøtet.  

 

Vedtak: Følgende forespørres:  

Leder: Elisabeth Stura,  

Torstein Sakshaug 

Ida Haavardsholm 

 

Vara: Hanna Helgetun Krogh  

 

Sak 30/2022: Våruka 

 

Camilla Fagerholt orienterte om status for arbeidet med Våruka, og ga en 

oppdatering på påmeldinger:  

 

• Grunnkurs A: 35 

• Grunnkurs D: 41   

• Klinisk emnekurs i gynekologi: 33 

• Klinisk emnekurs i egenomsorg og stressmestring:15 

• Klinisk emnekurs om spiseforstyrrelser i idretten: helse før prestasjon: 9 

• Kurs i helsepolitikk: 36 

• Normaltariffen: 12 

 

Landsrådsmøtet: 45 

Årsmøtet: 33 

  

Sosiale arrangementer: 

• ALIS-kveld på hotellet på mandag: 42 

• Konsert med Ingrid Bjørnov og middag på hotellet på tirsdag: 27 

• Middag på Caspar + konsert på Folkebadet med Lars Lillo-Stenberg på onsdag:  22 

• Festmiddag på hotellet på torsdag: 32 

 

Sak 31/2022: Vedtektene i lånefondet 

 

Styret hadde fått inn forespørsel om hensiktsmessigheten av beløpsgrensen på 

kr 500 000, - ved søknad til Lånefondet ved senere søknader om kreditt.  

Gjeldende vilkår (vedtatt av sentralstyret 17.1.2018) 

Maksimal kreditt er kr 1 000 000 ved første gangs søknad til Lånefondet. Ved senere 

søknad om kreditt, er kr 500 000 maksimal sum inklusive restkreditt. 

Vedtak: AF foreslår endring.  

Sak 32/2022: Orientering fra Legeforeningens task force gruppe 
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JA-avdelingen har satt en egen gruppe som jobbe med å bistå medlemmer og 

tillitsvalgte i kommuner hvor kommunen ønsker å omgjøre hjemler. Styret fikk en 

orientering av Hanne Riise-Hansen og Espen Slettmyr fra avdeling fra avdeling for jus 

og arbeidsliv. Styret diskuterte ulike driftsformer og behovet for lokale og sentrale 

tiltak. 

Sak 33/2022: Invitasjon til å fremme krav - hovedoppgjør SAN-Spekter 2022 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. januar 2022 med invitasjon til å 

fremme krav til hovedoppgjøret i SAN-Spekter 2022. 

 

 Vedtak: Styret vurderte invitasjonen, og kom til at AF ikke fremmer krav.  

 

Sak 34/2022: Kravinvitasjon Spekter område 10 og 13 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. januar 2022 med invitasjon til å 

fremme krav til hovedoppgjøret 2022 Spekter område 10 og 13.   

 

 Vedtak: Styret vurderte invitasjonen, og kom til at AF ikke fremmer krav. 
 

Sak 35/2022: Intern høring - Revisjon av Legeforeningens lover 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. januar fra Legeforeningen om 

intern høring - revisjon av Legeforeningens lover. 

 

Legeforeningens lover er et omfattende regelverk som har blitt endret en rekke 

ganger. Man har i noe tid sett behov for en gjennomgang for å fjerne feil, sikre at 

interne henvisninger er riktige, forenkle språket og tilføye regler der det er behov for 

det. Det er ikke gjennomført en komplett språklig revisjon, men har gjort en 

gjennomgang med et særlig fokus på å sikre lik begrepsbruk gjennom dokumentet 

og endre begreper som fremstår uklare eller lite hensiktsmessige. 

 

Endringer i Legeforeningens lover vedtas av landsstyret med 2/3 flertall.  

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 13. mars 2022 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer høringen med at AF støtter forslagene. 

 

Sak 36/2022: Høring av Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre 

løsninger i markedet 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. januar 2022 om høring av 

Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet. 

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring om Vurdering av 

prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/intern-hoering-revisjon-av-legeforeningens-lover/
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Direktoratet skriver at brukers behov skal være førende for utviklingen av helse- og 

omsorgstjenestene, og tjenestene skal være likeverdige for alle pasienter – 

uavhengig av hvor i landet de bor. Videre utdypes det at i dag er et gap mellom 

målsettingen om at innbygger skal være aktiv deltaker i oppfølging av egen helse, 

og den tilgangen innbygger har til digitale verktøy som gjør dette mulig. 

 

Det er også behov for at utviklingen av digitale helsetjenester i Norge tilpasses 

befolkningens helsekompetanse. De forklarer at mange har vanskeligheter med å 

forstå helseinformasjon, finne fram til rett instans i helsevesenet og delta aktivt i 

helsekommunikasjon med helsepersonell via ulike kanaler. Brukervennlige og 

universelt utformede løsninger vil bidra til at innbyggere tar de i bruk. Pårørende bør 

også få tilgang til verktøy som gjør det enklere å mestre sin rolle. Helsepersonell på sin 

side har behov for effektiv informasjonsflyt på tvers av tjenestenivåer og virksomheter. 

Administrasjonsbyrden er stor, og det er viktig å frigi tid til pasientkontakt ved å 

digitalisere administrative oppgaver. 

 

For at de digitale tjenestene skal oppleves helhetlige og likeverdig for innbyggerne, 

er det nødvendig å samordne utviklingen på tvers av nasjonale, lokale og regionale 

løsninger, og stille krav om at aktørene tilgjengeliggjør helseopplysninger og støtter 

kommunikasjon med innbygger via Helsenorge. Direktoratet forklarer at under 

pandemien vokste det frem gode digitale løsninger hvor den eksisterende 

infrastrukturen til Helsenorge sørget for rask lansering og nasjonal utbredelse av nye 

tjenester. Prinsippene som Direktoratet for e-helse foreslår skal gjøre det enklere for 

aktørene å ta beslutninger knyttet til utvikling av digitale innbyggertjenester. 

 

Direktoratet for e-helse anbefaler at følgende prinsipper bør ligge til grunn for 

koblingen  

mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet: 

* Oversiktprinsippet skal ivareta innbyggers behov for oversikt og innsikt. Prinsippet 

skal bidra til at helseopplysninger fra regionale og lokale løsninger kan presenteres for 

innbygger i en samlet oversikt. Prinsippet skal også bidra til at det tilrettelegges for at 

innbygger opplever de digitale tjenestene som sammenhengende på tvers av 

nasjonale, regionale og lokale løsninger, og på tvers av primær- og 

spesialisthelsetjenesten. 

* Personvernprinsippet skal bidra til at innbygger kan registrere personvernsinnstillinger 

og informasjon om fullmakts- og representasjonsforhold ett sted for digitale tjenester i 

helse- og omsorgssektoren, og at aktørene benytter samme autoritative kilde 

uavhengig av hvordan helsetjenesten er organisert. 

* Verktøyprinsippet skal bidra til å legge til rette for innbygger som ressurs ved å 

tilgjengeliggjøre kvalitetssikrede helsefremmende applikasjoner og verktøy som del 

av helsetjenesten. Det skal være enkelt å finne frem til verktøy som understøtter 

brukerens behov. For å øke tilfanget av slike verktøy vil det være nødvendig å 

utnytte potensialet som ligger i helsenæringen. 

* Informasjonsprinsippet skal bidra til å dekke innbyggers behov for kvalitetssikret og 

konsistent informasjon om helse og livsstil på tvers av kanaler. Prinsippet skal også 

sikre at aktørene i sektoren bidrar med innholdsproduksjonen på Helsenorge, og at 

aktørene også kan benytte denne felles informasjonskilden i lokale og regionale 

løsninger. 

 

Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemelding på: 
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* I hvilken grad vil prinsippene gi en forutsigbarhet for deg som høringsinstans med 

tanke på felles utviklingsretning for digitale innbyggertjenester i Norge? 

* På hvilken måte mener høringsinstansen at god etterlevelse av prinsippene kan 

oppnås? 

* Hvilke økonomisk-administrative og teknologiske konsekvenser med mer vil 

prinsippene ha for dere som høringsinstans? 

Dokumenter 

Høringsfrist: 28. februar 2022 

Bernard Holthe orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 37/2022: Høring - Landsstyresak – forslag om opprettelse av kompetanseområde 

i traumekirurgi 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. januar 2022 om høring - 

Landsstyresak – forslag om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi 

I Legeforeningens utredning av spesialistutdanningen fra 2009 inngår et forslag om 

opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene. Det ble 

vedtatt av landsstyret i juni 2009 å anbefale overfor Helsedirektoratet/Helse- og 

omsorgsdepartementet at det gis anledning til å opprette kompetanseområder i 

tillegg til de formelle spesialitetene, basert på det regelverk og de forutsetninger som 

ligger i Legeforeningens utredning om kompetanseområder. 

 

Forslaget ble oversendt helsemyndighetene 17. juni 2009. Myndighetene har per i 

dag kun opprettet et pilotprosjekt for kompetanseområde i palliativ medisin. 

Legeforeningen har i egen regi opprettet tre kompetanseområder; alders- og 

sykehjemsmedisin, allergologi og smertemedisin. 

 

Hva er et kompetanseområde? 

I Legeforeningens utredning fra 2009 er kompetanseområder gitt følgende definisjon: 

-Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og 

kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere spesialiteter. 

-Det kan være flere veier inn i et kompetanseområde. Det kan derfor ikke stilles krav 

om at godkjenning innenfor et kompetanseområde kun kan skje på grunnlag av 

godkjenning i én bestemt spesialitet. Spesialistgodkjenning i én av despesialiteter 

som kompetanseområdet bygger på, er forutsetning for legens godkjenning i 

kompetanseområdet. 

-Utdanningen innenfor et kompetanseområde skal være basert på et etablert 

regelverk. 

-Begrepet kompetanseområde skal ikke benyttes på spesialområder innen en 

hoved- eller grenspesialitet (”kvistspesialitet”, ”subspesialitet”). 

 

Kompetanseområder er ment å skulle sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper 

av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter og som 

ikke er dekket av én spesialitet. En formalisering av kompetanseområder som ikke er 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-av-prinsipper-for-koblingen-mellom-helsenorge-og-andre-losninger-i-markedet/
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spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en ordning i tillegg til de eksisterende 

medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil være mer fleksible enn 

spesialitetsstrukturen og kunne tilpasses raske endringer i den medisinske 

fagutøvelsen. 

 

Kompetanseområde i traumekirurgi 

I 2012 foreslo Norsk kirurgisk forening (NKF) å opprette et kompetanseområde i 

traumekirurgi. Forslaget ble fremmet som ledd i kvalitetsforbedringsarbeidet med 

traumesystem og traumebehandling, etter at arbeidet med Nasjonal traumeplan var 

startet noen år tidligere. 

 

Samtidig var arbeidet med utvikling av ny spesialitetsstruktur og ny ordning for legers 

spesialistutdanning i gang, og det ble derfor bestemt at behovet for et 

kompetanseområde i traumekirurgi ikke skulle utredes videre før man hadde 

besluttet spesialitetsstrukturen og vedtatt innholdskravene i spesialistutdanningen for 

de kirurgiske spesialitetene. 

 

Styret i NKF mente at traumekirurgien fortsatt ikke var tilstrekkelig ivaretatt etter 

innføringen av den nye ordningen for spesialistutdanningen i 2019, og har derfor 

opprettholdt sitt forslag om opprettelse av et kompetanseområde i traumekirurgi.  

 

En arbeidsgruppe nedsatt av fagstyret, med deltakere fra de berørte fagmiljøene i 

generell kirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, barnekirurgi og urologi, leverte 

sin utredningsrapport i november 2021. Aslaug Christine (Tina) Gaarder, leder av 

traumeutvalget i NKF, har ledet arbeidet. 

 

Fagstyret har anbefalt at sentralstyret sender forslaget på bred høring i 

organisasjonen, med sikte på behandling i landsstyret 2022. 

 

Arbeidsgruppens rapport ligger vedlagt. 

 

Traumekirurgi har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg til en høyspesialisert funksjon 

som krever planlagt og samkjørt multidisiplinær tilnærming. Arbeidsgruppen mener 

at utdanning i kompetanseområdet traumekirurgi vil være mest aktuelt for 

spesialister ved traumesentra, som trenger denne kompetansen i sikring av 

sentralisert akutt og definitiv traumebehandling, og for å kunne ivareta overordnet 

systemansvar for traumepasientene i sin region, slik det forutsettes i Nasjonal 

traumeplan. 

 

Kompetanseområdet vil imidlertid også være egnet for kirurger ved akuttsykehus 

med traumefunksjon, som ønsker en økning av egen traumekompetanse. 

 

Det er ikke tenkt at utdanning i kompetanseområdet skal være et absolutt krav for å 

fylle funksjon som traumebakvakt på et traumesenter, eller som traumeansvarlig 

kirurg ved akuttsykehus med traumefunksjon. Det synes imidlertid rimelig at de fleste 

traumekirurgiske overlegene ved traumesentrene søker å fylle kravene. 

 

Forslag til utdanningskrav for godkjenning i kompetanseområdet er følgende 

(kortform): 

 

• Godkjent spesialist i en av følgende kirurgisk spesialiteter:  
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barnekirurgi, gastrokirurgi, generell kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi eller urologi. 

 

• Tjenestekrav 

18 måneder relevant tjeneste. (Relevant tjeneste er definert i rapporten.) 

Ved redusert stillingsprosent må tiden forlenges slik at tjenesten i sum oppfyller 

minstekravet,  

 

• Kurs 

Obligatoriske kurs: 75 timer, spesifisert 

Valgfrie kurs/kongresser: 100 timer innen relevante fagområder 

 

• Praktiske ferdigheter 

Forlag til traumekirurgisk prosedyreliste er utarbeidet 

 

• Teoretisk kunnskap 

Forslag til sjekkliste for dokumentasjon vil bli utarbeidet  

 

Sentralstyret besluttet i møte 18. januar 2022 å sende forslaget på bred høring i 

organisasjonen, som ledd i forberedelsene til landsstyremøtet 2022. 

 

Det bes om uttalelse på følgende: 

• Forslaget om opprettelse av kompetanseområde i traumekirurgi 

• Forslaget til regler for godkjenning i kompetanseområdet 

Dokumenter 

Høringsfrist: 14. mars 2022 

Styret drøftet saken, og stilte spørsmål ved hvor mange spesialområder skal det skal 

opprettes og hvilke økonomiske konsekvenser en utvidelse vil ha for foreningen. 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 38/2022: Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra 

bemanningsforetak 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. januar 2022 om høring om 

endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. 

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring om endringer i regelverket for 

inn- og utleie fra bemanningsforetak fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

 

I høringsnotatet skriver departementet at etter deres vurdering ser et behov for 

tydelige innstramminger i innleieregelverket for å unngå at arbeidsmiljølovens 

hovedregel om faste ansettelser undergraves. Departementet mener det er behov 

for flere tiltak som kan virke sammen, herunder både et målrettet tiltak mot innleie i 

byggenæringen i Oslo-området, samt flere mer generelle tiltak og innstramminger. 

 

Videre forklarer departementet at forslagene i høringsnotatet skal følge opp 

regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om at bemanningsbransjens omfang og rolle 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/landsstyresak-forslag-om-opprettelse-av-kompetanseomrade-i-traumekirurgi/
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må begrenses. Forslagene skal samtidig utgjøre en viktig del av regjeringens 

overordnede målsetting om å sikre hele og faste stillinger som bygger opp under 

topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sikre norske lønns- og 

arbeidsvilkår i alle deler av arbeidslivet, motvirke økende ulikhet, styrke 

arbeidstakernes rettigheter, samt fremme et organisert arbeidsliv og et forsterket 

trepartssamarbeid. Forslagene forklares det må også ses i sammenheng med 

regjeringens initiativ for å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav 

for alle offentlige anskaffelser, høringsforslag om styrking av rett til heltidsarbeid og 

lovforslag om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og å 

gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. 

 

Helse og omsorgssektoren blir særskilt omtalt i seksjon 2.3.3. i høringsnotatet. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 21. februar 2022 

Styret diskuterte saken.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 39/2022: Høring - Innspill til ny distriktsmelding 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. februar om Høring - Innspill til ny 

distriktsmelding. 

Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt høring for innspill til Kommunal- og 

distriktsdepartementets nye distriktsmelding. 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet startet i januar arbeidet med en ny 

distriktsmelding. Den nye stortingsmeldingen vil avklare hvordan regjeringen kan 

gjøre ambisjonene for distriktspolitikken om til praktisk politikk. Arbeidet vil pågå i 

2022, og legges frem tidlig i 2023. Departementet har i en pressemelding meldt ønske 

om innspill til distriktsmeldingen. 

I pressemeldingen fremgår det at regjeringen har store ambisjoner for 

distriktspolitikken og ønsker å rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og 

legge planer for hvordan de skal styrke Distrikts-Norge for framtiden.  

 

Distriktsmeldingen vil bygge på utredningene til  

• Demografiutvalget, NOU 2020:15 Det handler om Norge – Utredning om 

konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. 

• Distriktsnæringsutvalget, NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og 

bærekraftig lokalsamfunn. 

 

Legeforeningen har tidligere sendt inn høringssvar til begge disse utredningene 

enten direkte eller via Akademikerne, og disse ligger vedlagt.  

Akademikerne på sin side har som innsatsområde å jobbe for en kompetent 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-om-endringer-i-regelverket-for-inn-og-utleie-fra-bemanningsforetak/
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kommunal sektor som legger til rette for næringsutvikling, verdiskaping og 

bærekraftig omstilling. Det meldes om at sentralt i innspillet til Akademikerne blir også 

kompetanse i kommunene og desentralisert utdanning. 

Les mer i pressemeldingen til departementet. Legeforeningen planlegger for å svare 

ut til Akademikerne. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. mars 2022 

Nils Kristian orienterte, og styret diskuterte. Styret trakk frem utfordringene og 

kvaliteten på legevakt.  

Vedtak: Marit Karlsen skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

Sak 40/2022: Høring - forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og 

tvangstesting for covid-19 mv 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. februar 2022 om høring - forslag 

til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv. 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til midlertidig hjemmel for 

pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 i utlendingsloven og ny 

midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som 

følge av utbruddet av covid-19 på høring. 

 Departementet skriver om høringen at:  

" Formålet med forslagene er blant annet å sikre gjennomføringen av endelige 

vedtak i utlendings-, utleverings- og arrestordresaker. I høringsnotatet foreslås det at 

personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller 

arrestordreloven kan pålegges en undersøkelse for å avdekke om de er smittet med 

covid-19, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen. Videre 

foreslås det at en slik test kan tas mot vedkommendes vilje og medvirkning, der 

vedkommende nekter å følge opp pålegget og testen anses nødvendig for å sikre 

uttransportering. 

Det foreslås også at midlertidige bestemmelser om elektronisk oversendelse av 

utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger flyttes til ny midlertidig lov om enkelte 

tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av covid-19. 

Bestemmelsene er i dag plassert i midlertidig lov 17. desember 2021 om enkelte 

tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19." 

Vi viser særlig til at det i forslaget legges opptil at lege eller annet kvalifisert 

helsepersonell skal gjennomføre undersøkelsene. 

Høringsfrist: 22. februar 2022 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte. Det ble særlig stilt spørsmål ved 

hvorfor leger skal gjøre dette.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-innspill-til-ny-distriktsmelding/
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Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret. 

Sak 41/2022: Høring – Nasjonal styringsmodell for e-helse 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. februar 2022 om høring – 

Nasjonal styringsmodell for e-helse. 

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av Nasjonal 

styringsmodell for e-helse. 

 

Nasjonal styringsmodell for e-helse, slik den fremstår i dag, ble etablert i 2016 for å 

styrke IKT-utviklingen og gjennomføringsevnen i helse- og omsorgstjenesten, og bidra 

til nasjonal styring. Modellen består i dag av tre utvalg, Nasjonalt e-helsestyre, 

Prioriteringsutvalget (NUIT) og Fagutvalget (NUFA). Den er konsensusbasert og skal 

gjennom sin brede sektordeltagelse bidra til å gi aktørene økt innflytelse i den 

nasjonale e-helseutviklingen. 

 

Direktoratet fikk i tildelingsbrev for 2021 i oppdrag å levere forslag til hvordan den 

nasjonale styringsmodellen for e-helse kan videreutvikles for å ivareta helhetlig og i 

størst mulig grad forpliktende e-helseutvikling. Videre skriver de i høringsbrevet at 

evalueringen av dagens styringsmodell har blitt gjort i samarbeid med medlemmene 

i de nasjonale utvalgene Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA. Riksrevisjonens 

anbefalinger om hvordan styringsmodellen bør innrettes i "Riksrevisjonens 

undersøkelse av Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én 

innbygger – én journal" fra juni 2021, er også tatt med i arbeidet.  

 

Utfordringer ved dagens styringsmodell og anbefalte endringer er omtalt i 

kulepunkter på høringssiden til Direktoratet for e-helse og utdypet i tilhørende 

høringsnotatet. 

 

Direktoratet for e-helse har særlig tre punkter de ønsker tilbakemelding på: 

- Er dere enige i de foreslåtte endringene i styringsmodellen eller er det andre 

endringer og tiltak som Direktoratet for e-helse bør vurdere? 

- Har dere forslag til konkrete endringer i de revidert mandatene? 

- Har dere tilbakemeldinger på hvilke saker som skal/bør behandles i 

styringsmodellen? 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 23. mars 2022 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 42/2022: Høring – Forlengelse av reglene om koronasertifikat 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post om høring – Forlengelse av reglene 

om koronasertifikat. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nasjonal-styringsmodell-for-e-helse/
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Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden 

for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om 

vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A. De midlertidige 

bestemmelsene om bruk av koronasertifikat ble innført ved lov 11. juni 2021 nr. 66 som 

trådte i kraft samme dag. 

 

Vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å 

gjeninnføre strenge smitteverntiltak. Beredskapen må fremdeles være høy og vi må 

kunne reagere effektivt. Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat 

oppheves seks måneder etter ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble 

virketiden forlenget til 1. juli 2022. Departementet mener det av beredskapshensyn er 

nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også utover enn dette. 

 

Departementet foreslår i dette høringsnotatet også en justering av ordlyden i den 

midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. 

Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, 

ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av 

koronasertifikat som dokumentasjon. Koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon 

i tilknytning til smitteverntiltak som skiller mellom persongrupper ut ifra 

vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat (differensierte 

smitteverntiltak). 

 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte 

underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter 

offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at 

høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på 

regjeringen.no. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 4. mars 2022 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 43/2022: Invitasjon til å gi innspill til Legeforeningens arrangementer under 

Arendalsuka 2022 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. februar 2022 med invitasjon til å 

gi innspill til Legeforeningens arrangementer under Arendalsuka 2022. 

Arendalsuka er en årlig politisk møteplass hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og 

næringsliv møtes til debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.  

Arendalsuka er også en viktig arena for Legeforeningen: Vi fremmer politiske saker, 

bygger nettverk og allianser og har dialog med politikere og sentrale 

myndighetspersoner. 

Hvert år arrangerer Legeforeningen debatter i Arendal, der vi tar opp saker og 

temaer som er av særskilt betydning for våre medlemmer, helsetjenesten og 

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2900763/
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pasientene. I et mylder av arrangementer har vi som mål at så mange som mulig skal 

få med seg våre budskap.  

I planleggingen av Arendalsuka 2022, inviterer vi foreningsleddene til å gi innspill til 

saker/temaer til Legeforeningens arrangementer. Vi ber om at innspillene gis med en 

kort begrunnelse: 

• På hvilken måte kan saken/temaet knyttes til Legeforeningens etablerte 

politikk/budskap? 

• Har saken/temaet vært i nyhetsbildet eller i den offentlige samtalen i nyere 

tid? Hvorfor er dette en aktuell problemstilling for opinionen? Har saken politisk 

oppmerksomhet, og er det ulike standpunkt/ulik forståelse hos politiske 

partier? På hvilken måte er det grunnlag for en debatt? Utdyp gjerne. Det er 

verdt å merke seg at ny kunnskap ofte er interessant.  

• Er det aktører som det kan være aktuelt å samarbeide med, ev. som bør 

delta i debatten? Gi i så fall eksempler 

Her er lenke til fjorårets program på Arendalsuka: Program - Arendalsuka 

Innspill sendes til linda.markham@legeforeningen.no innen fredag 25. februar. Innspill 

legges fram for sentralstyret som tar en endelig beslutning om hva som blir temaer for 

Legeforeningens arrangementer i Arendal.  

Styret diskuterte saken og ønsker å spille inn presentasjon av Hogne Sandvik studie og 

debatt om hvilke andre folkehelsetiltak som gir like stor gevinster på overlevelse og 

helsekostnader. 

Frist: 25. februar 2022. 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer henvendelsen i henhold til diskusjonen i styret. 

Sak 44/2022: Arbeid med høringer 

Styret diskuterer arbeidet med høringer. 

AF sender svaret på høringen om kvinnehelse direkte til Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

Sak 45/2022: Forslag til fastlegekonferanse 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra Kjetil Klungre om forslag til 

fastlegekonferanse. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  

Sak 46/2022: Fastlegenes oppgaveportefølje 

Styret diskuterer om det skal utarbeides et notat om oppgaver som kan fjernes. 

Vedtak: Saken spilles inn til førstelandsrådene på møtet 17. februar 2022 og settes 

opp på neste styremøte. 

https://program.arendalsuka.no/event/list/2021
mailto:linda.markham@legeforeningen.no

