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 Godkjent 21. juni 2022 

  

REFERAT FRA STYREMØTE  

   

I   

   

ALLMENNLEGEFORENINGEN   

   

   

Dato:   30. mai 2022  

   

Møtested:  Stavanger 

   

Deltakere:   Nils Kristian Klev   

Marit Karlsen    

Marit Tuv  på teams   

Peter Christersson  

Bernard Holthe   

Christine Agdestein   

Hans-Christian Myklestul   

   

Forfall:  Marte Kvittum Tangen  

  Kari Svenkerud Fresvik 
 

   

Referent: Camilla Fagerholt   

   
 

  

Sak 108/ 2022: Leders 10 minutter 

  

• Nasjonalt forum for legevaktmedisin, foredrag om organisering av legevakt  

• Asker og Bærum legevakt orientering 

• Analysegruppe; fastlegestatistikk, ser på de som har sluttet i allmennmedisin 

de siste fem årene og hvor de har begynt 

• Kontaktmøte med NAV 

• Møte med SV om revidert budsjett 

• Møte med Høyre om revidert budsjett 

• Møte med Helsedirektoratet om rekrutteringsforutfordringer og forslag til tiltak; 

blant annet LIS1 gjennomføring og spesialister som har godkjent spesialisering i 

utlandet kan få delvis overføring til Norge.  

 
 

Sak 109/ 2022: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Kampanjen med Try 
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• Trepartssamarbeidet 

• Oppslaget fra lederne fra helseforetakene  

• Skal vi ha et fellesmøte med styret og ALIS-utvalget 

• Samarbeid med NMF 

• Behov for å fremsnakke næringsdrift  

• Rekruttering- og stabiliseringsutfordringene  

• Møte med Rogalandsbenken på Stortinget om blant annet krisen i 

fastlegeordningen 

• Politikerskolen i Akershus 

• Attester i videregående skole  

• Arbeidet i attestgruppa 

• Helsepersonellkommisjonen  

• Årets allmennlege 

• FFO Viken skal ha et arrangement 27. september om fastlegeordningen hvor 

Nils Kristian Klev deltar   

 

Sak 110/ 2022: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 9. mai 2022 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

  

 

Sak 113/ 2022: Møteplan 2023 

 

 Revidert forslag til møteplan fulgte vedlagt.  

 

 Vedtak: Møteplanen ble vedtatt.  

 

Sak 114/ 2022: Regnskapsrapport 1. kvartal 2022 

  

Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 1. kvartal 2022.  

 

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

Sak 115/ 2022: Landsstyremøtet 

 

 Styret gikk igjennom agendaen for landsstyremøtet og diskuterte Medhum aksjonen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. mai 2022 fra Legeforeningen 

om den helsepolitiske debatten hvor det fremgår at AF kan stille to spørsmål.  

 

Nils Kristian Klev og Christine Agdestein sluttfører de to spørsmålene til helsepolitisk 

debatt. 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen gir kr 30 000 til årets Medhum aksjon. 

 

 

Sak 116/ 2022: UEMO vårmøte 
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 Ivar Halvorsen, en av AFs representanter i UEMO hadde sendt referat fra UEMO 

vårmøte. 

 

 Vedtak: Styret tok referatet til orientering.  

 

 

Sak 117/ 2022: Supervisjon og veiledning av vikarer i allmennmedisin 

 

 Allmennlegeforeningen rettet en henvendelse til Helsedirektoratet 17. februar 2022 

om supervisjon og veiledning av vikarer i allmennmedisin. Kopi av henvendelsen 

følger vedlagt.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte svar fra Helsedirektoratet av 13. mai 2022.  

 

 Vedtak: Styret tok svaret til orientering.  

 

Sak 118/ 2022: Honorering av kurskomiteer og gruppeveiledere 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en henvendelse om honorering av 

kurskomiteer og gruppeveiledere med følgende spørsmål:  

 

• Bør det gis praksiskompensasjon til kurskomiteer? 

• Bør det gis praksiskompensasjon til gruppeveiledere i allmennmedisin?  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  

 

Sak119/ 2022: Invitasjon til PSLs årsmøte 26. august 2022 

 

 Allmennlegeforeningen har mottatt invitasjon til PSLs årsmøte 26. august 2022.  

 

Svarfrist: 15. juni 2022.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 120/ 2022: Høring – NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet 

 

Saken er overført fra forrige styremøte 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 06. april fra Legeforeningen om 

høring – NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet. 

 

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt høring av NOU2022:2 

Akademisk ytringsfrihet. 

 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 20. juli 2021 et ekspertutvalg som skulle utrede 

problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Dette er en oppfølging av 

universitet- og høyskolelovutvalget (NOU2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler) 

og departementets oppfølging av denne (Prop. 111 L (2020-2021)). Utredningen vil 

være en del av kunnskapsgrunnlaget for ny langtidsplan for forskning og høyere 
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utdanning som er planlagt lagt frem høsten 2022. 

Utvalget foreslår blant annet endring i universitets- og høyskoleloven § 1-5 og 

departementet skriver at forslaget vil bli fulgt opp i arbeidet med ny universitets- og 

høyskolelov som er planlagt lagt frem i 2023. 

Departementet ønsker særlig synspunkter på hvilke tiltak som kan og bør følges opp 

på departementsnivå, for å støtte opp om arbeidet med god kultur for akademisk 

frihet, akademisk ytringsfrihet, og formidling til samfunnet ved de akademiske 

institusjonene. 

I utredningen er det forslag om en formidlingsindikator som del av det en 

resultatbasert uttelling i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Utvalget 

har også lagt frem sitt synspunkt på bruk av utviklingsavtaler. Departementet ber om 

at synspunkter på bruk av formidlingsindikatorer og utviklingsavtaler sees i 

sammenheng med høringen av rapport fra ekspertutvalget om finansiering av 

universiteter og høyskoler (Hatlen-utvalget).  

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet. 

 

Dokumenter 

 

Frist: 3. juni 2022  

 

Hans-Christian Myklestul hadde ansvaret for høringen.  

 

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

 

Sak 121/ 2022 Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. april 2022 fra Legeforeningen om 

høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. 

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

endringer i regelverket for å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. 

 

I høringsnotatet foreslås endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og 

brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-4 og lov 2. juli 1999 nr. 61 om 

spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-3. Videre foreslås det å 

oppheve forskrift 29. oktober 2015 nr. 1232 om private virksomheters adgang til å yte 

spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. 

 

I høringsnotatet skriver departementet at godkjenningsordningen i fritt 

behandlingsvalg hadde som mål å redusere ventetidene, øke valgfriheten for 

pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Videre legger 

de frem at fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet for noen pasienter, men 

godkjenningsordningen har i liten grad bidratt til å redusere ventetidene i 

spesialisthelsetjenesten eller stimulert de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. 

Dette fremkommer i evalueringen av fritt behandlingsvalg fra 2021 som omtales 

under punkt 2.3 i høringsnotatet. 

 

Departementet viser videre til at godkjenningsordningen har redusert 

forutsigbarheten for den offentlige spesialisthelsetjenesten ved at de godkjente 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akademiskfrihet/id2905942/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nou-20222-akademisk-ytringsfrihet/
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leverandørene ikke har volumbegrensninger. Utfordringene forsterkes i tillegg ved at 

det er uforutsigbarhet knyttet til behandlingslengde. Dette, skriver departementet, 

kan svekke de regionale helseforetakenes evne til å utøve god planlegging og 

styring av ressursbruken. Samt at for noen helseforetak utgjør godkjenningsordningen 

en stor utfordring med klare økonomiske konsekvenser. 

 

Departementet skriver at forslaget innebærer at private leverandører ikke lenger vil 

få godkjenning for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Videre 

innebærer endringene at godkjenningen til å yte spesialisthelsetjenester mot 

betaling fra staten bortfaller, selv om godkjenningsperioden ikke har utløpt.  

 

Forslaget innebærer også at pasientenes rett til å velge disse aktørene bortfaller. 

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil imidlertid 

fremdeles kunne velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som 

har avtale med regionale helseforetak. Departementet forklarer at retten til å velge 

knytter seg ikke til behandlingen, men hvor behandlingen skal skje. Departementet 

foreslår derfor at «rett til fritt behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av 

behandlingssted».  

 

Departementet tar sikte på at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 

oppheves fra 1. januar 2023. Videre skriver de at for å ivareta hensynet til pasientene, 

foreslås det i høringsnotatet en overgangsordning for helsehjelp som er påbegynt før 

endringene trer i kraft og frem til helsehjelpen er fullført. Overgangsordningen foreslås 

begrenset til seks måneder, det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 

1. januar 2023. 

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. juni 2022 

 

Marit Tuv har ansvaret for høringen.  

 

Vedtak: Marit Tuv besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 122/2022 Høring - Justering av takster i primærhelseteam 2022 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. mai fra Legeforeningen om 

høring - Justering av takster i primærhelseteam 2022.  

 

Legeforeningen har fra helsedirektoratet mottatt høring om justering av takster i 

primærhelseteam.  
 

I tillegg til egne innspill har Helsedirektoratet mottatt innspill til takstjusteringer fra Helfo 

og enkelte av praksisene. Innspillene er vurdert av Helsedirektoratet. 

Høringsdokumentet viser direktoratets vurdereringer, og direktoratet inviterer til å 

komme med innspill til de enkelte forslagene. Helsedirektoratet ønsker å justere 

takstene i primærhelseteam fra 1. juli 2022 

 

Forskrift om forsøksordning med primærhelseteam § 7 omtaler Helsedirektoratets 

mulighet til å justere takstene i primærhelseteam underveis i forsøksperioden. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-avvikling-av-godkjenningsordningen-i-fritt-behandlingsvalg/id2906819/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-avvikling-av-godkjenningsordningen-i-fritt-behandlingsvalg/
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Helsedirektoratet vurderer eksisterende takster og vurderer justering av disse, i tillegg 

til å vurdere om det finnes andre oppgaver sykepleier utfører som bør ha 

takstfinansiering. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 16. mai 2022 

 

Vedtak: AF har ikke mottatt innspill fra pilotkontorer og valgte derfor å ikke levere 

eget svar på høringen. 

 

Sak 123/ 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 integret 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. 

 

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 

 

Vedtak: Saken overføres til neste styremøte.  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-justering-av-takster-i-primarhelseteam-2022/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-nasjonale-faglige-rad-for-digital-hjemmeoppfolging/
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Sak 124/ 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: 

• 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  
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• 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 

 

 Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

  

Sak 125/ 2022 Direkte varsel om høring - Utøvelse av statens partsstilling i saker om 

Helsepersonellnemndas vedtak 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. mai 2022 fra Legeforeningen om 

direkte varsel om høring – Utøvelse av statens partsstilling i saker om 

Helsepersonellnemndas vedtak. 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Utøvelse 

av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak. 

Legeforeningen sentral vil svare ut denne høringen og ønsker innspill fra relevante 

foreningsledd. 

 

Gjennom høringen foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det lovfestes at 

departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling når 

Helsepersonellnemndas vedtak er brakt inn for domstolene. Forslaget innebærer en 

endring i helsepersonelloven § 71. 

 

 Se vedlagte dokumenter for mer informasjon og nettsiden til departementet her. 

  

 Høringsfrist: 10. juni 2022 

 

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

Sak 126/ 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 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/intern-hoering-medlemmer-til-legeforeningens-utvalg-for-menneskerettigheter/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-utovelse-av-statens-partsstilling-i-saker-om-helsepersonellnemndas-vedtak/id2910946/
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gjennomføringen skal være innarbeidet. Planen skal samle overordnede føringer og 

innspill fra helseforetak og samarbeidspartnere.  

 

Dokumenter  

 

Høringsfrist: 26. august 2022. 

 

 Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-regional-utviklingsplan-2040-for-helse-sor-ost/

