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 Godkjent 30. august 2022  

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

I 

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato: 21. juni 2022 

 

Møtested: Stavanger 

 

Deltakere:  Nils Kristian Klev 

 Marit Karlsen  

 Marit Tuv 

 Bernard Holthe 

 Christine Agdestein 

 Hans-Christian Myklestul til stede til kl 13.00 

 Kari Svenkerud Fresvik 

 

Forfall: Marte Kvittum Tangen 

 

Referent: Camilla Fagerholt 

  

Til stede: Tone Skoglund 

 

  

Sak 127/ 2022 Leders 10 minutter 

 

• Seminar med Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen om 

krisen i fastlegeordningen 

• Foreningenstime på Solstrandkurset hvor Nils Kristian Klev deltok på teams 

• Folkemøtet om pasientkrisen på Lillestrøm 

 

Sak 128/ 2022 Politisk time og aktuelle saker 

 

• Møte i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg, sak om medisinstudenter som 

studerer i utlandet som trenger praksis i fastlegepraksis for å få godkjent studiet 

sitt. Det ble også diskutert at honoreringen av å ta inn norske medisinstudenter 

er for dårlig.   

• Sak med lege som ikke får gått av med pensjon på grunn av manglende 

søkere til fastlegehjemmelen.  

• Fastlønn på legevakt.  
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• Helseplattformen, Øya helsesenter klarer 50 % tjeneste på grunn av 

innføringen 

• Tilsynene i Trøndelag 

• Informasjonspakke til tillitsvalgte om Tromsø-modellen, brev som ALU kan bruke 

overfor kommunen og media. Christine Agdestein og Peter Christersson jobber 

videre med saken og forespør Lise Figenschou og Rune Burkeland-Matre. 

  

Sak 129/ 2022 Referat fra forrige styremøte 

  

 Referat fra styremøtet 30. mai 2022 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

   

Styret diskuterte utfordringer og fordeler knyttet til avtaler med legekontorene som 

juridiske objekt. Det ble understreket at det individuelle listeansvaret er gullet i 

fastlegeordningen.  

Nils Kristian Klev orienterte om intervju om fastlegemangelen, og samarbeid med 

Løvemammaene.  

Arbeidet med KUHR analysedata går videre. Det er sendt e-post til HELFO og bedt 

om informasjon. IT siden i Legeforeningen er også påkoblet for å kunne ta imot data 

og etablere nødvendige databaser.  

TV2 jobber videre med saken om fastlegeordningen.  

Christine Agdestein tar kontakt med TRY og diskuterer ang Tromsø modellen.  

 

Sak 132/ 2022 Våruka 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte evalueringer av AFs kurs under Våruka.  

 

 Vedtak: styret tok evalueringene til orientering.  

 

Camilla Fagerholt orienterte om et personvernavvik etter Våruka hvor en oversikt 

med 63 utestående fakturaer var sent i kopi til et medlem fra Gyro (firmaet som 

hadde påmeldingene til Våruka). AF ba om avviksmelding fra Gyro, og mottok det 

samme dag. Feilen ble oppdaget før mottaker hadde åpnet e-posten, og mottaker 

slettet den ulest. Avviket er rettmessig fulgt opp overfor Gyro og håndtert internt 

mellom AF og Gyro, og lagres i AF sitt arkiv.   

 

Sak 133/ 2022 Solstrand evaluering 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte evalueringer av kursene under Solstrand. 

 

 Vedtak: Styret tok evalueringene til orientering.  

 

Sak 134/ 2022 Landsrådsmøte 

  

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra landsrådsmøtet. 
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Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 135/ 2022 Legevakt 

 

Styret diskuterer hvordan bedre arbeidstidsvern kan sikres på legevakt. Hvilke leger 

skal jobbe på legevakt og hvilke oppgaver som bør behandles på legevakt. Ståle 

Sagabråten fra Norsk forening for Allmennmedisin deltok under behandling av 

denne saken.  

 

 

 

Det å ha vakt må være attraktivt og ha en merverdi. Ingen andre yrkesgrupper 

finner seg i å tjene dårligere på natt enn på dag.  

 

Det ble anført at det før fremmes at det er kan være attraktivt også å bare være 

legevaktslege.  

 

Styret diskuterte hva som skal til å være spesialist i allmennmedisin.  

 

Styret diskuterte Norsjø turnus og det å dele på fastlegeliste gir dårligere kvalitet for 

pasientene.  

 

Utfordringene knyttet til legevakt handler både om total arbeidstid og at man tjener 

dårligere på legevakt.  

 

Mange nye vikarer krever å bli fritatt fra vakt, og dette medfører for høy 

vaktbelastning på de som er i vaktordningen.   

 

Hva kan lokke folk tilbake til legevakt? Skal AF sende en undersøkelse til 

medlemmene?  

 

Stavanger har en egen sykehjemslegevakt.  

 

Vedtak: Saken settes opp på arbeidsmøtet.  

  

 

Sak 136/ 2022 Honorering av kurskomiteer og gruppeveiledere 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse om honorering av 

kurskomitéer og gruppeveiledere med følgende spørsmål:  

 

• Bør det gis praksiskompensasjon til kurskomiteer 

• Bør det gis praksiskompensasjon til gruppeveiledere i allmennmedisin  

 

Vedlagt innkallingen fulgte AFs foreløpige svar om dagens regelverk.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt forbereder saksfremlegg for 

sentralstyret.  

 

Sak 137/ 2022 Invitasjon til deltagelse i arbeidsgruppe – evaluering av LIS1 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. juni 2022 fra Legeforeningen 

med invitasjon til deltagelse i arbeidsgruppe – evaluering av LIS1.  

 

Det foreligger et behov for å evaluere tjenesten.  Etter innføringen av ny 

spesialistutdanning per 1. mars 2019 er det ikke foretatt noen helhetlig  undersøkelse 

av LIS1- tjenesten. Det er ønskelig med en undersøkelse for få nærmere kunnskap og 

kjennskap til om tjenesten oppleves å fungere etter intensjonen når det gjelder bl.a. 

innretning på tjenesten, ansettelser, veiledning, supervisjon etc. blant våre 

medlemmer. Siden siste evaluering/undersøkelse  har LIS1- tjenesten endret seg. Ny 

spesialistforskrift er iverksatt i sin helhet for alle spesialiteter og hele 

spesialiseringsløpet. I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Disse 

endringene aktualiserer ytterligere behovet for en ny undersøkelse av LIS1- tjenesten.  

  

I den anledning vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal ha forankring i 

Legeforeningens sekretariat med deltakelse fra LIS1- komiteen, Yngre legers forening 

(Ylf), Norsk medisinstudentforening (Nmf), Overlegeforeningen (Of) og 

Allmennlegeforeningen (AF). Arbeidsgruppen vil utarbeide forslag til endelig 

mandat, prosjektbeskrivelse og budsjett. 

 

Frist: 12. juni 2022.  

 

På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet ved at Hans-Christian Myklestul deltar i 

arbeidsgruppen for Allmennlegeforeningen.  

  

Sak 138/ 2022 Høring – Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. mai fra Legeforeningen om 

høring - Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging. 

 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Nasjonale faglige råd for 

digital hjemmeoppfølging.  

Rådene har bakgrunn i oppdrag knyttet til Primærhelsemeldingen (Meld.St.26 2014-

2015, Fremtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet) om utprøving av digital 

hjemmeoppfølging, og Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.St.7 2019-2020, 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) om å tilrettelegge for økt bruk av digital 

hjemmeoppfølging. 

Helsedirektoratet skriver i sitt høringsbrev at målene med de faglige rådene er å 

stimulere til implementering av digital hjemmeoppfølging som en integrert del av 

helse- og omsorgstjenestene i primær og spesialisthelsetjenesten. Videre at målet for 

prosessen med implementering er at digital hjemmeoppfølging er et 

diskusjonsområde for helsefelleskapene, og at helsepersonell stimulerer til aktiv bruk. 

Effektmålet er at digital hjemmeoppfølging etterspørres aktivt av pasienter og 

pårørende. 

 

Det gis tre råd:  

1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital 

hjemmeoppfølging 

2. Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i 

helsefelleskapet. 

3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en 

individuelt tilpasset tjeneste. 
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Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på: 

- Er rådene utydelige? Hvis ja – gi en kort begrunnelse. 

- Er rådene gjennomførbare? Hvis nei – gi en kort begrunnelse. 

- Vil rådene skape ulempe for noen? Hvis ja – gi en kort begrunnelse 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 8. august 2022 

 

Saken var overført fra forrige styremøte.  

 

Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Bernard Holthe har ansvaret for høringen.  

 

Sak 139/ 2022 Intern høring - Medlemmer til Legeforeningens utvalg for 

menneskerettigheter 

   

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. mai om intern høring - 

Medlemmer til Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter. 

 

 Legeforeningen opprettet menneskerettighetsutvalget 2020. Utvalget består av leder 

og 5 medlemmer. I tillegg oppnevnes 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. 

Varamedlemmer innkalles ved varig fravær. Utvalget er rådgivende for sentralstyret.  

Medlemmene i utvalget ble utnevnt av sentralstyret for en periode på to år fra og 

med 1.9.2020. Utvalget skal nå reoppnevnes.  

 

Vi ber nå om forslag på inntil 2 personer, en kvinne og en mann, som medlem av 

utvalget. Det er en fordel om de foreslåtte personene har erfaring eller spesiell 

interesse for området. Utdyp gjerne kort om bakgrunnen til kandidatene. Da utvalget 

har relativt få medlemmer, er det viktig at de foreslåtte kandidatene har mulighet til 

å prioritere aktiv deltakelse i utvalgets møter. Det legges opp til to fysiske møter i 

semesteret og videomøter ca. én gang per måned eller etter behov. Ett av møtene 

kan holdes som arbeidsmøte fra lunsj til lunsj med overnatting.  

I tillegg til forslag fra foreningsleddene, besluttet landsstyret at individuelle 

medlemmer i Legeforeningen skal kunne melde sin interesse for deltakelse i utvalget. 

Medlemmer som vil melde sin interesse for deltakelse i utvalget bes kontakte 

saksbehandler Axel Rød. 

 

Utvalget har de siste to årene, under pandemien, brukt hovedsakelig brev og 

avisinnlegg som arbeidsverktøy. Tema har vært papirløses tilgang på helsetjenester, 

Moria-leiren i Hellas, barn av norske fremmedkrigere i Syria, støtte til leger som 

forfølges av myndigheter med videre. Målgrupper for utvalgets brev og avistekster 

har vært alt fra utenlandske myndigheter til norske politikere og opinion. Utvalget har 

også deltatt i høringer i stortinget på vegne av presidenten.  

 

Mandat  

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og 

legevirksomhet.  

Målsetting er å: 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nasjonale-faglige-rad-for-digital-hjemmeoppfolging/hoeringsgrunnlag/
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• forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd  

• øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter  

 

Spesielle målgrupper er  

• leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som 

trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter  

• leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med 

personer, organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene  

 

Utvalget skal blant annet  

• formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om 

forholdet mellom menneskerettigheter og medisinsk virksomhet  

• fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt 

på sårbare grupper  

• initiere saker til sentralstyret  

• gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening  

• gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder 

menneskerettigheter  

• gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for 

menneskerettighetsbrudd eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik 

støtte kan gis i form av uttalelser og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor 

slike krenkelser foregår  

• påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd 

utført av leger eller annet medisinsk personell  

• samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora  

 

 Dokumenter 

 

 Høringsfrist: 1. august 2022 

 

 Saken er utsatt fra forrige styremøte. 

 

 Dragan Zerajic er forespurt om han vil fortsette. Katrine Prydz forespørres om han 

takker nei. 

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt følger opp høringen.  

  

Sak 140/ 2022 Høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. mai 2022 fra Legeforeningen 

om høring - Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst. 

 

Legeforeningen har fra Helse Sør-Øst RHF mottatt høring av Regional utviklingsplan 

2040. Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst RHFs overordnede strategi og skal sette 

retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen. 

Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst er en oppdatering av den eksisterende 

regionale utviklingsplanen. Revidert plan viderefører overordnede satsingsområder. 

Læringspunkter fra arbeidet med den første planen og erfaringer med 

gjennomføringen skal være innarbeidet. Planen skal samle overordnede føringer og 

innspill fra helseforetak og samarbeidspartnere.  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/intern-hoering-medlemmer-til-legeforeningens-utvalg-for-menneskerettigheter/
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Planen har to tidsperspektiv; den langsiktige utviklingen i Helse Sør-Øst fram mot 2040 

og et kortere fireårs perspektiv. I likhet med forrige regionale utviklingsplan har den 

reviderte planen fire hovedmål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten: 

• Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 

spesialiserte helsetjenester 

• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 

• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til 

pasientbehandling 

• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 

Vi ønsker høringsinstansenes vurdering om Regional utviklingsplan 2040 kan bidra til å 

oppnå de fire hovedmålene. 

 

Regional utviklingsplan 2040 er organisert i to likeverdige deler. Den første delen 

beskriver trender og forslag til seks satsingsområder: 

 

• Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering 

• Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi 

• Samarbeid om de som trenger det mest 

• Redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av tjenester 

• Ta tiden tilbake, mer tid til pasientrettet arbeid 

• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 

Del to av planen omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med 

satsingsområdene beskrevet i del en. Dette omfatter blant annet 

bemanningsmessige og faglige rammer, læring fra pandemien, 

informasjonssikkerhet, framskrivinger, eiendom og økonomi. 

 

Vi ber høringsinstansene vurdere hvorvidt de gitte rammene og forutsetningene som 

ligger til grunn i planen er tilstrekkelige til å lykkes med de valgte satsingsområdene? 

Kom gjerne med konkrete forslag til andre tiltak. 

 

Hvordan vil du/dine medlemmer bli berørt av Regional utviklingsplan 2040? Hva vil 

planen bety for din fagutøvelse? 

 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 26. august 2022 

 

 Saken var utsatt fra forrige styremøte. 

 

 Vedtak: Kari Svenkerud Fresvik har ansvaret for høringen.  

 

Sak 141/ 2022 Høring - NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien 

del 2 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring - NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2. 

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av NOU 

2022:5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-regional-utviklingsplan-2040-for-helse-sor-ost/
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Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen 

for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes 

håndtering av pandemien. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. 

Deretter fortsatte kommisjonen med samme mandat, men ble i brev av 12. mai 2021 

bedt om å se særlig på problemstillinger knyttet til vaksinering, intensivberedskap og 

situasjonen for deler av den kommunale helsetjenesten. Kommisjonen avga sin andre 

rapport til statsministeren 26. april 2022. 

Kommisjonen ber særskilt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og 

læringspunkter, slik de fremgår av de ulike kapitlene i rapporten.  

Legeforeningens høringsuttalelse til utredningens del 1, NOU2021:6 myndighetenes 

håndtering av koronapandemien, kan leses på Legeforeningens nettsider.  

 

I april 2021 publiserte Legeforeningens sin egen erfaringsrapport om covid-19 

rapporten er skrevet av leger som har jobbet i førstelinjen gjennom hele pandemien. 

Legeforeningens underveisrapport om covid-19 kan leses i sin helhet på nettsidene.  

 

Hele rapporten og mer informasjon finnes på nettsiden til Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. august 2022 

 

Vedtak: Nils Kristian Klevar ansvar for høringen.  

 

Sak 142/ 2022 Høring - Nasjonal e-helsestrategi 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. juni 2022 om høring - Nasjonal 

e-helsestrategi. 

 

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

e-helse strategi for helse- og omsorgssektoren. 

 

Direktoratet opplyser om at arbeidet med nasjonal e-helse strategi har pågått siden 

våren 2021 og har involvert over 50 organisasjoner som representerer ulike deler av 

helse- og omsorgssektoren. 

 

Videre skriver direktoratet at nasjonal e-helsestrategi skal være samlende og 

retningsgivende for sektorens prioritering i årene fremover. Strategien legger vekt på 

områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. 

Direktoratet utdyper at strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og 

innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene. 

Innbygger skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og skal i større 

grad kunne medvirke i egen og næres helse. Videre at helsepersonell skal ha tilgang 

til mer brukervennlige digitale løsninger, tilpasset deres arbeidshverdag. Bedre 

tilgang til helsedata skal bidra til økt kvalitet og innovasjon i tjenestene og styrket 

beredskap og folkehelse. 

 

Hovedpunktene i forslaget til ny nasjonal e-helsestrategi er: 

• Strategiens rolle 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nou-2021-6-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien-obs-svart-kort-frist/hoeringsuttalelse/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/b95b99be2d4947078b7b2e02427fb88d/legeforeningens-underveisrapport-om-covid-19.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-5-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien-del-2/id2914509/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-5-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien-del-2/id2914509/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nou-2022-5-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien-del-2/
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• Visjon, overordnende mål og målgrupper 

• Fem prioriterte strategiske mål: 

o Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse 

o Mål 2: Enklere arbeidshverdag 

o Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring 

o Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling 

o Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft 

• Strategisk styring og oppfølging av strategien 

Direktoratet skriver at arbeidet med initiativene knyttet til realisering av strategien er 

under arbeid og er ikke del av høringen. 

Direktoratet ønsker særlig tilbakemeldinger på: 

• Kan dere stille dere bak de fem strategiske målene, gitt strategiens rolle for å 

skape en felles langsiktig og forutsigbar retning for digitalisering på tvers av 

aktørene i helse- og omsorgssektoren? 

• Har dere tilbakemeldinger på de fem strategiske målene med målindikatorer? 

• Har dere tilbakemeldinger på prosessen for hvordan strategien skal følges 

opp? 

Strategien vil gjelde fra 2023, og målbildet strekker seg frem mot 2030. Direktoratet 

opplyser om at utviklingen i helse- og omsorgssektoren og samfunnet ellers vil føre til 

behov for oppdatering og justering av strategien i løpet av perioden. Dette skriver de 

vil ivaretas gjennom aktiv styring og oppfølging. Samt at gjennomføringen av 

strategien bør tilstrebe å være smidig, legge vekt på fleksibilitet, stegvise leveranser 

og god brukermedvirkning. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 25. august 2022 

Styret diskuterte.  

Vedtak: Bernard Holthe har ansvaret for høringen.  

Sak 143/ 2022 Høring - forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon. 

Legeforeningen har fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottatt høring av 

forslag om å tillate at sykmelding kan gid etter e-konsultasjon. 

 

I henhold til folketrygdloven § 8-7 skal pasienten undersøkes av lege før det kan gis 

sykmelding. Som hovedregel er det et vilkår for å få sykmelding at pasienten har hatt 

en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. 

 

Departementet skriver at gjennom de siste to årene har bruken av e-konsultasjon i 

helsetjenesten økt betraktelig. Tidlig under pandemien ble det i midlertidig forskrift 

om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nasjonal-e-helsestrategi/
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pandemien åpnet for at sykemelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. 

Dette gjelder foreløpig til og med 30. juni 2022. 

 

I høringsnotatet foreslår departementet å åpne for å skrive sykmelding basert på e-

konsultasjon på permanent basis. Videre utdyper departementet at for å begrense 

risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag foreslår de enkelte rammer for en slik 

ordning bl.a. gjennom forslag til endringer i folketrygdloven § 8-7. 

 

Konkret innebærer det å åpne for e-konsultasjon ved sykmeldinger under følgende 

forutsetninger/rammer: 

- Pasienten er kjent for legen 

- Pasientens diagnose er kjent for legen 

- Krav om faglig forsvarlighet 

 

Departementet forklarer at de med dette mener at disse rammene innebærer bl.a. 

at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved 

forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding 

for et nytt helseproblem. 

 

Videre foreslår de en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon 

der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk. 

 

Departementet skriver i høringsnotatet under punkt 4.2.1 Pasienten er kjent for legen, 

at de er usikre om det bør være flere kriterier enn de overnevnte og ber om innspill 

på dette. 

 

Definisjon av e-konsultasjon 

I forskrift 25. juni 2021 nr. 226 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 

behandling hos lege, som "elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient 

og legespesialisten eller dennes stedfortreder, herunder LIS1- lege der e-

konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk." 

 

Departementet bruker begrepet "e-konsultasjon" i denne høringen som en "generell 

betegnelse på kommunikasjon mellom lege og pasient ved bruk av telefon, skriftlige 

meldinger og videokonferanser".  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 10. august 2022 

Vedtak: Peter Christersson har ansvaret for høringen. 
 

Sak 144/ 2022 Høring - Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 

mm. 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. juni 2022 om høring - Veileder til 

forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Veileder til forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidler m.m. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-forslag-om-a-tillate-at-sykmelding-kan-gis-etter-e-konsultasjon/
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Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm ble kunngjort i Norsk 

Lovtidend på Lovdata 8. juni 2022 og vil tre i kraft etter Helse- og 

omsorgsdepartementets beslutning. 

Veilederen som nå er på høring er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens 

legemiddelverk og Helsedirektoratet. 

 

Statens legemiddelverk er gitt myndighet til å forvalte utleveringsbestemmelsene i 

forskriftens kapitler 8 til 15. Helsedirektoratet er gitt myndighet til å forvalte 

rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7, mens forskriftens kapitler 1,2 og 

16 forvaltes av de to direktoratene i fellesskap. 

 

I høringsbrevet skriver direktoratet at veilederen skal bidra til mindre uønsket variasjon 

i tjenestene, samt at rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek skal være så 

effektiv som mulig og bidra til å redusere risikoen for feil. 

 

Høringsutkastet inneholder veiledning til hver enkelt forskriftsbestemmelse i forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidler mm. Veiledningen handler om: 

• Bestemmelser om hvilke helsepersonell- og dyrehelsepersonellgrupper, som er 

gitt rett til å rekvirere legemidler fra apotek 

• Bestemmelser om skipsføreres og reders og fartøysjef og flygelederes 

rekvireringsrett 

• Bestemmelser om resept og rekvisisjon 

• Bestemmelser om mottak av resepter og rekvisisjoner på apotek, apoteks 

farmasøytkontroll, ekspedisjon og utlevering av legemidler til pasient og 

rekvirent 

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ønsker tilbakemelding om veilederen 

som helhet og den enkelte veiledningen til hver enkelt paragraf i forskriften om 

rekvirering og utlevering av legemidler m.m. 

• Er veiledningen entydig, klar og dekkende? 

De ønsker spesifikt tilbakemeldinger på om: 

• Er veiledningen til rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7 

entydig, klare og dekkende? 

• Er veiledningen til utleveringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 8 til 15 

entydige, klare og dekkende? 

Det bes om at generelle innspill gis samlet og de spesifikke angis for hver paragraf. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 22. juli 2022 

Vedtak: Marit Karlsen har ansvaret for høringen. 
 

Sak 145/ 2022 Høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig 

pasientforløp 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-veileder-til-forskrift-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-mm/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig pasientforløp. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av retningslinje for 

langvarige og sammensatte smertetilstander – helhetlige pasientforløp. 

 

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å 

utarbeide pakkeforløp for pasienter med muskel- og skjelettlidelser, 

smertebehandling og utmattelse. Direktoratet skriver at rehabilitering skal innarbeides 

i pakkeforløpene der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet. 

 

Videre utdyper de at pakkeforløpene skal avgrense arbeidet til pasienter med 

symptomer som påvirker livskvaliteten, men der forholdet mellom symptomer og en 

eventuell grunnlidelse er uavklart. I arbeidet med pakkeforløpet skal brukere, fagfolk, 

spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste samt andre aktuelle 

aktører involveres. 

 

Direktoratet forklarer at oppdraget er avgrenset til å sette søkelys på hvordan 

tilbudet organiseres, ikke det medisinskfaglige innholdet. Det medisinskfaglige 

innholdet skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer der de finnes, alternativt på 

best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus. Nye faglige veiledere eller 

retningslinjer skal ikke utarbeides som ledd i pasientforløpet. De opplyser om at en 

relativ mangel på fagområdenes faglige evidens har gjort arbeidet utfordrende. 

 

Forprosjektet direktoratet har gjennomført til dette arbeidet opplyser de om har 

belyst at det for pasienter med langvarig og sammensatte smertetilstander er noen 

fellestrekk i utfordringsbildet:  

• Pasientene har en tendens til å bli "kasteballer" i et komplekst system der 

samhandling mellom aktørene ikke er god nok.  

• Det er uønsket variasjon i utrednings- og behandlingstilbudet til 

pasientgruppen  

• Det tar i gjennomsnitt 8-9 år før pasienter med langvarige og sammensatte 

smertetilstander kommer til en tverrfaglig utredning i smerteklinikk  

Direktoratet skriver videre at de mener samhandlingen mellom 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er i mange tilfeller for dårlig, og 

tverrfaglige vurderinger og tiltak er ikke er benyttet i stor nok grad for denne 

pasientgruppen. Det helhetlige pasientforløpet forsøker derfor å gripe fatt i dette 

ifølge direktoratet. 

 

Helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander skal 

implementeres i spesialisthelsetjenesten og alle kommuner fra høsten 2022, og det 

legges til rette for at første pasient kan registreres i pasientforløpet fra januar 2023. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 15. august 2022 

Vedtak:  Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar.  
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Sak 146/2022: Høring - utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 20. juni 2022 fra Legeforeningen om 

høring av utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til nasjonal 

førstehjelpsstrategi. 

 

Sammen redder vi liv er en nasjonal førstehjelpsdugnad som ble startet opp av Helse- 

og omsorgsdepartementet i februar 2017. Gjennom ulike delprosjekter har det blitt 

satset på førstehjelpsopplæring og styrking av den akuttmedisinske kjede gjennom 

offentlige, frivillige og ideelle organisasjoner. Helsedirektoratet har hatt ansvaret for å 

følge opp strategien som viser retning for førstehjelpsdugnaden. 

Førstehjelpsdugnaden varer ut 2022 og det arbeides for en fortsatt førstehjelpssatsing 

i tiden etter dugnadens slutt, og direktoratet ønsker innspill til dette. 

Helsedirektoratet har gitt Fagrådet i Sammen redder vi liv mandat til å utarbeide et 

utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi for årene 2023-2030. Fagrådet har fått innspill fra 

bruker- og pårørenderepresentanter i arbeidet. Formålet med denne strategien er å 

øke overlevelsen og begrense skade ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander 

utenfor sykehus, og den skisserer sentrale målgrupper og virkemidler for å få dette til. 

En ny nasjonal førstehjelpsstrategi viser retningen for den samlede 

førstehjelpsinnsatsen i årene som kommer og løfter fram områder som bør prioriteres. 

Helsedirektoratet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og tiltak. 

Dokumenter. 

Høringsfrist: 17.08.2022 

Vedtak: Kari Svenkerud Fresvik har ansvaret for høringen.  
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