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Godkjent 22. oktober 2018 
 
 
 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 
 

Dato:   13. september 2018 
 

Møtested: København 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder frem til kl 13.00 

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad frem til kl 13.00 
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arvid Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 
 

Forfall:  Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin 
 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Tilstede: Karin Wallin 

 
 

Sak 170/2018: Leders 10 minutter 

 
 Møter i innsatsgruppen 
 Årsmøte Akershus legeforening  
 ALIS-vest 1 år  
 Møte med Venstre 
 Felles ledermøte Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin 
 Møte med Høyres helsenettverk på Stortinget  
 Møte i tariffutvalget  
 Årsmøter i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal  
 Møte om Helseplattformen  
 Møte med samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen om 

informasjonsstrategi/bistand 
 Dialog med redaktørene vedrørende informasjonsstrategi på fastlegen.no 
 Møte i primærhelsegruppen  
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Sak 171/2018: Kort politisk time og aktuelle saker 

 
 Sentralstyremøter  
 ALU møte i Bergen 
 Møte i sykemeldingsgruppen i Helsedirektoratet  
 ALIS- utvalget – de nye spesialistutdanningsreglene  
 Grunnkurs 
 Møte med nasjonal nemnd for overdragelse av praksis.  

 

Sak 172/2018: Referat fra forrige styremøte 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte referat fra styremøtet 29. august 2018.  

 
Vedtak: Referatet ble godkjent.  

   

Sak 174/2018: Tariffkonferansen på Losby 23. og 24. oktober 

 
 Allmennlegeforeningen skal ha tariffkonferanse 23. – 24. oktober 2018 på Losby gods. 

Deltakere: 1. landsrådene og styret. I tillegg inviteres leder og nestleder av Norsk 
forening for allmennmedisin som observatører til konferansen. Leder av valgkomiteen 
og leder av Leger i samfunnsmedisinsk arbeid inviteres som gjester.  
 

 Vedlagt innkallingen fulgte invitasjon som tidligere er sendt til styret, 1.landsrådet, 
gjester og observatører.  

 
 Vedtak: Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt jobber videre med 

agendaen.  
 

Sak 175/2018: Workshop samhandling høsten 2018 

 
Tom Ole Øren orienterte om status fra sentralstyret om samhandling. 
 
Styret diskuterte det videre arbeidet med samhandling.  
 
Vedtak:  
AF foreslår at samhandling settes opp som tema på felles styremøte med Norsk 
forening for allmennmedisin på møtet i november.  
 
Workshop om samhandling avventes til sentralstyrets arbeid med temaet.  
 

Sak 176/2018: Nedsettelse av kurskomiteer for ledelseskurs og kurs i helsepolitikk 

 
I forbindelse med våruka 2019 skal det nedsettes kurskomiteer for 

 Ledelseskurs  
 Kurs i helsepolitikk 
 En dags kurs fredag? 

 
Vedtak:  

 Ledelseskurs: Christina Fredheim og Torgeir Hoff Skavøy 
 Kurs i helsepolitikk: Kirsten Rokstad, Ole Arild Osmundnes og Nils Kristian Klev 
 En dags kurs fredag: Drift av legekontor: Elisabeth Stura og Sidsel Mordt 

Andreassen 
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Sak 177/2018: Oppnevning av styrets representanter til Allmenlegepriskomiteen 2019 

 
Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok i 2008 å opprette «fastlegeprisen». 
Landsrådet endret i 2009 navnet til «Allmennlegeprisen». 
 
Prisen utdeles årlig under ordinært landsråd til et medlem som har gjort en særlig stor 
innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komite bestående av to 
medlemmer fra styret, og to fra landsrådet. Styre og landsråd utpeker sine 
representanter til priskomiteen. 
 
Landsrådet utpeker sine representanter på tariffkonferansen i november. Styret skal 
utpeke to representanter. 
 
Vedtak: Nils Kristian Klev og Torgeir Hoff Skavøy representerer styret i 
Allmennlegepriskomiteen 2019.  
 

Sak 178/2018: Foreningens time på Geilokurset og Solstrandkurset 2019 

 
Styret avgjorde hvem fra styret som skal delta på de ulike kursene. 
Geilokurset 14. mars, Solstrandkurset 23. mai (i 2019 kolliderer Solstrand ikke med 
landsstyremøte (4. – 6. juni)). 
 
Vedtak:   
Nidelvkurset (6., 7. og 8. februar): Tom Ole Øren.  
Geilokurset (14. mars): kolliderer med styremøtet, finner en ekstern.  
Solstrandkurset(4. – 6. juni): Elisabeth Stura 
 
 

Sak 179/2018: Forsikringer for styret i Allmennlegeforeningen 

 
Allmennlegeforeningen dekker reise og personalforsikring for styrets medlemmer. Vanlig 
privat reiseforsikring dekker reiser for tillitsvalgte. Hvis styremedlemmene har vanlig 
helårs reise forsikring som dekker reiser for tillitsvalgte er de dobbelt dekket.  
Personalforsikringen – kollektiv ulykke - er ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet. 

 Vedlagt innkallingen fulgte informasjon fra DNB. 
 
 Vedtak: Sekretariatet tar kontakt med DNB for mer informasjon.  
 

Sak 180/2018: Medlemsundersøkelsen 

 
Tom Ole Øren orienterte om medlemsundersøkelsen til Legeforeningen gjennomført i 
2017. Resultatet av undersøkelsen fulgte vedlagt innkallingen.  
 
Vedtak: Stryet tok undersøkelsen til etterretning. 

 
  

Sak 181/2018: Oppland legeforening ønsker besøk av AF på sitt høstmøte 16. og 17. 
november 2018 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en invitasjon av 2. september 2018 fra Oppland 

legeforening. 
 
 Vedtak: Tom Ole Øren deltar fra Allmennlegeforeningen.  
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Sak 182/2018: Rogaland legeforening ønsker besøk av AF på sitt møte 26. september 
2018 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en invitasjon av 23. august 2018 fra Rogaland 

legeforening 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad og Ole Arild Osmundnes deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 183/2018: Høring om praksiskonsulentordningen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring om praksiskonsulentordningen. 

Høringsgrunnlag  
Nasjonalt arbeidsutvalg for Praksiskonsulentordningen (PKO) har utarbeidet et 
grunnlagsdokument kalt "Status og visjoner for praksiskonsulentordningen 2018". 
Grunnlagsdokumentet inneholder en gjennomgang av historikk, organisering og 
dimensjonering av PKO i dag, effekter og utfordringer, og visjoner og framtidig mål for 
PKO. Nasjonalt arbeidsutvalg anbefaler blant annet en evaluering av PKO. 
Grunnlagsdokumentet sendes på intern høring før behandling i sentralstyret. 

Kort om praksiskonsulentordningen 
PKO har satt i system at allmennleger arbeider deltid ved sykehus for å fremme 
samhandling og koordinering mellom kommunehelsetjenesten og sykehus. Ordningens 
primære formål er god samhandling mellom leger i klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk, 
behandling og oppfølging av sykdom. PKO har sitt formelle grunnlag i en rammeavtale 
mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene som ble inngått i 2005. 
Rammeavtalen angir oppgaver og plikter i forbindelse med inngåelse av individuelle 
avtaler. 

Legeforeningen ga i 2014 ut "Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen 
(PKO) i Norge". Veilederen beskriver blant annet avtalemessig regulering, roller, 
organisering og dimensjonering, faglig innhold og mer praktisk spørsmål. I 2014 ble 
også Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO etablert. Utvalgets medlemmer velges på 
Nasjonal PKO-konferanse som avholdes annet hvert år. 

Grunnlagsdokumentet - Status og visjoner for praksiskonsulentordningen 2018 
Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO i Norge har utarbeidet et grunnlagsdokument, som 
utvalget håper kan danne grunnlaget for en ekstern evaluering av PKO. 

I grunnlagsdokumentet foretar arbeidsutvalget en gjennomgang av historikk, 
organisering og dimensjonering av PKO i dag, effekter og utfordringer, og visjoner og 
framtidig mål for PKO. Nasjonalt arbeidsutvalg for PKO kommer med følgende 
anbefalinger: 

 En evaluering av ordningen på initiativ fra avtalepartene i Rammeavtalen fra 
2005. 

 Med utgangspunkt i en slik evaluering; en bedre og mer ensartet organisering 
og dimensjonering av ordningen på ulike nivåer i helsetjenesten. 

 Et økt engasjement fra Legeforeningens side for å skape et mulighetsrom for en 
videre bærekraftig utvikling av ordningen. 

 En bedre forankring av PKO i overordnede helseadministrative fora. 
 En synliggjøring av PKO sin betydning i OBD-er fra RHF til respektive HF og i 

strategidokumenter regionalt og lokalt. PKO bør forankres i alle RHF-ene og 
etableres i samtlige HF i landet. 
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 Vurdere om PKO-modellen kan etableres på kommunalt nivå for å bedre 

praktisk samhandling mellom ulike yrkesgrupper i primærhelsetjenesten. 
 Sikre PKO representasjon i etablerte samhandlingsfora mellom helseforetak og 

kommuner. 
 Vurdere å utrede en modell for likeverdig eierskap av PKO mellom kommuner 

og sykehus, herunder også se på avlønning for PKO-arbeid. 
 

Bemerkninger til høringsinstansene 
Høringsinstansene bes særlig ta stilling til anbefalingene fra Nasjonalt arbeidsutvalg for 
PKO (beskrevet ovenfor). 

I tillegg ber sekretariatet om at foreningsleddene vurderer følgende spørsmål: 

 Bør PKO-ordningen være forankret i eierstyringslinjen, og være et krav til alle HF 
å etablere innenfor i hvert fall et minimum av sykehusavdelinger? 

 Hvilke sykehusavdelinger bør som et minimum ha praksiskonsulent? 
 Bør PKO-ordningen ha en rolle i det avtalefestede samarbeidet mellom HF og 

kommuner (jfr. HOL §6-2)? 
 Kan og bør kommunene involveres/ansvarliggjøres i og for PKO-ordningen? 
 Er det rekrutteringsutfordringer til PKO-stillinger og hvorledes kan rekruttering og 

kompetanse sikres? 

Høringsfrist 24. september 2018 

Kirsten Rokstad hadde skrevet utkast til svar som ble behandlet på styremøte. Styret 
diskuterte.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn høringssvaret til Rokstad.  
 

Sak 184/2018: Høring - Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste 
med fokus på kjerneoppgaver 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. juni 2018 fra Legeforeningen om 
høring – hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på 
kjerneoppgaver.  
 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring rapporten "Hva bør skje med 
BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver". 
Rapporten, som ble lagt frem 25. mai i år, er utarbeidet av en ekspertgruppe som har 
gjennomgått og vurdert bedriftshelsetjenesten i Norge. Ekspertgruppen har utredet 
ulike modeller for en fremtidig bedriftshelsetjeneste. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på ekspertgruppens vurderinger og 
forslag til ulike modeller for organisering av bedriftshelsetjenesten. Etter høringsrunden 
sier departementet at de på egnet måte vil involvere partene i det videre arbeidet. 
 
Rapportens hovedkonklusjon er at ekspertgruppen går inn for å videreutvikle dagens 
lovbaserte BHT-system. De anbefaler ikke modeller som er markedsbaserte, 
forsikringsbaserte eller partsbaserte. En oppsummering av dette kan finnes på side 110, 
under pkt. 13.5.5. 
 
Rapporten foreslår at det stilles krav om minst 50 % legestilling, med spesialiteten 
arbeidsmedisin. Dette kan leses mer om under ekspertgruppens vurdering av 
kompetanseområdet arbeidsmedisin og arbeidshelse, på side 99.  
 
Rapporten gir ellers en oversikt over status og aktørene i arbeidsmiljøarbeidet i Norge, 
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og oppsummerer mye av forskningen på feltet. 
 
Rapporten legger videre stor vekt på kostnadsbesparelsen av et godt arbeidsmiljø og 
en god bedriftshelsetjeneste. Elementene trekkes frem som rimelige tiltak, 
sammenlignet med kostnadene frafall medfører for både arbeidsgiver og samfunn. 
 
Rapporten løfter frem flere argumenter som vurderes å være i tråd med 
Legeforeningens tidligere innspill knyttet til bedriftshelsetjenesten. Ved ønske om mer 
informasjon om Legeforeningens tidligere politikk på feltet, se vedlagt notat om 
Legeforeningens gjennomgang av bedriftshelsetjenesten fra mai 2017. 
 
Sekretariatet ber om at foreningsleddene vurderer om det er elementer rapporten ikke 
berører i tilstrekkelig grad. 
 
Høringsfrist: 28. september 2018 
 
Sidsel Andreassen orienterte, og styret diskuterte saken.  
 
Vedtak: Sidsel Andreassen besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 185/ 2108: Høring - forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til 
samordningsloven og i enkelte andre forskrifter 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. juni 2018 om høring - forslag om 
endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre 
forskrifter. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i lov av 6. 
juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven), 
forskrifter til samordningsloven og enkelte andre forskrifter. 
 
Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning samordnes med alderspensjon fra 
folketrygden. Samordningen innebærer at tjenestepensjonen blir redusert på grunn av 
ytelsen fra folketrygden. Som ledd i arbeidet med å etablere nye samordningsregler for 
årskull som helt eller delvis får alderspensjon fra folketrygden beregnet med ny 
opptjeningsmodell, har departementet gjennomgått aktuelt regelverk for å avdekke 
eventuelle ytterligere tilpasningsbehov som følge av de nye samordningsreglene. 
Notatet som nå sendes på høring er et resultat av dette oppfølgingsarbeidet. 
Forslagene gjelder nødvendige utfyllende regler, både i form av nye forskrifter og 
endringer i gjeldende forskrifter (kapittel 3), men også rent språklige og 
innholdsmessige presiseringer og opprettinger i samordningsloven (kapittel 4) og i 
gjeldende forskrifter (kapittel 5). Høringsnotatet inneholder også forslag til språklige og 
innholdsmessige presiseringer i samordningsloven og i enkelte andre forskrifter. 
 
Høringsnotatet gjennomgår reglene for de ulike årskullene som berøres, og effektene 
av endringene som foreslås. 
Høringsfrist: 17. september 2018 
 
Ole Arild Osmundnes orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt går gjennom svaret, og sender det inn.  
 

Sak 186/2018: Høring: Veileder i vurdering av leger i spesialisering 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 18. juli 2018 fra Legeforeningen om 
høring om veileder i vurdering av leger i spesialisering. 
 
I forbindelse med innføring av ny spesialistutdanning av leger har Helsedirektoratet 
laget utkast til en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering (LIS). 
Veilederen utgjør en del av det omfattende prosjektet for utvikling og gjennomføring 
av ny modell for spesialistutdanning for leger. Rammene for arbeidet med vurdering av 
LIS følger av ny forskrift om spesialistutdanning av leger. 
 
Veilederen inneholder praktiske anbefalinger til hvordan arbeidet med vurdering av 
kompetanse hos LIS skal/bør/kan organiseres og gjennomføres. I tillegg inneholder 
veilederen anbefalinger om kompetanseutvikling for de som skal godkjenne 
læringsmål, supervisere, veilede og undervise LIS. Veilederen skal bidra til kvalitet, 
likebehandling og etterprøvbarhet i vurderingene. Dette vil være av stor betydning for 
å sikre trygghet for den enkelte LIS, men også for å sikre lik kompetanse nasjonalt innen 
den enkelte spesialitet. 
 
Les mer om forslaget i vedlagte høringsdokumenter, på Legeforeningens høringssider 
og på Helsedirektoratets nettsider: 
Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering 
 
Høringsfrist: 28. september 2018  
 
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn høringssvaret fra Stura.  
 

Sak 187/2018 Høring: Forslag om endringer i smittevernloven 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 4. september 2018 fra 
Legeforeningen om forslag om endringer i smittevernloven 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
smittevernloven. Forslaget er en oppfølging av departementets Stortingsmelding om 
beredskap mot pandemisk influensa fra 2012/2013. Endringene er ment å klargjøre og 
presisere enkelte bestemmelser i loven. 
 
Det foreslås blant annet en ny bestemmelse for å presisere og lovfeste vilkårene som 
skal vurderes ved iverksetting av smittevernvilkår (kapittel 4), samt en presisering av 
plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning (kapittel 5). Videre foreslås 
enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven (kapittel 6), blant 
annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, for å få en raskere saksgang i 
smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor lenge en person må 
behandles for å unngå resistensproblematikk. 
 
I tillegg foreslås mindre endringer i Fylkesmannens oppgaver (kapittel 7), og 
tydeliggjøring av rollene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (kapittel 8). Videre 
foreslås en styrking av det regionale leddet ved å presisere de regionale 
helseforetakenes oppgaver innenfor smittevern (kapittel 9). 
Forslag om tuberkuloseundersøkelse for au pairer og andre lignende grupper 
omhandles i kapittel 12. 

Høringsfrist 19.oktober 2018 

Sidsel Andreassen orienterte, og styret drøftet.  

Vedtak: Sidsel Andreassen besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelsedirektoratet.no%2Fhoringer%2Fveileder-i-vurdering-av-kompetanse-hos-leger-i-spesialisering&data=02%7C01%7Ccamilla.fagerholt%40legeforeningen.no%7Cb6a91c82ab53456ae37808d5ec933cdb%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C636675039479534327&sdata=c2maqtwachTpHyq30oEuoo9OvYd%2BmDcrxdd%2FPMBVcVU%3D&reserved=0
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Sak 188/2018: Høring - Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter 

Allmennlegeforeningen har mottatt et brev av 4. september 2018 om ny forskrift om 
helseundersøkelse av loser og losaspiranter 
 
Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og 
losaspiranter. Med bistand fra Norsk senter for maritim og dykkemedisin (NSMDM) har 
Kystverket gjennomført revisjonen av gjeldende forskrifter om syn og helsekrav. Det 
foreligger nå forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter. 
 
Kystverket mener at det nye regelverket vil være tydeligere utformet og i pakt med 
dagens medisinske virkelighet. Sjømannslegene vil finne mye bedre støtte i forskriften 
for å utstede helseerklæring, og praksis vil bli mer enhetlig. 
 
Loser og losaspiranter er underlagt krav om å ha en gyldig helseerklæring fra 
sjømannslege for å kunne gjøre tjeneste som los. Gjeldende forskrift, og tilhørende 
helsekrav og skjemaer er utdatert. Kystverket har derfor, med bistand fra NSMDM ved 
Haukeland universitetssjukehus, gjennomført en revisjon av gjeldende forskrifter om syn 
og helsekrav. Disse blir nå foreslått erstattet av en ny, oppdatert forskrift om 
helseundersøkelse av loser og losaspiranter. 
 
På grunn av nærhet til ordningen for sjøfolk, og da især sjøfolk med brovaktfunksjon, 
har en ved revisjonen tatt utgangspunkt i ordningen for sjøfolk. Disse er basert på 
internasjonalt harmoniserte krav fra IMO (International Maritime Organization) og ILO 
(International Labour Organization). Det er også tatt hensyn til ordninger for 
petroleumssektoren, for arbeid på innretninger til havs. Samtidig er det på grunn av 
losenes særlige arbeidsforhold behov for visse tilpasninger. Når det gjelder prosessen 
med utstedelse av helseerklæring er denne langt på vei den samme som for sjøfolk, og 
det er også et siktemål å bruke felles skjema så langt dette lar seg gjøre. 
 
De viktigste endringene i forhold til gjeldende forskrift og instruks er følgende: 
• Krav om årlig helseerklæring etter fylte 50 år videreføres ikke. 
• Krav om ukorrigert syn for losaspiranter videreføres ikke. 
• Fysiske funksjonskrav blir nytt, og det innføres egen målrettet funksjonstest (klatretest). 
• Kravet om at legeerklæring må være utstedt av lege eller legekontor godkjent av 
Helsedirektoratet videreføres ikke. Disse ordningene eksisterer ikke lenger. Den nye 
ordningen bygger på sjømannsleger godkjent av sjøfartsdirektorater til å utføre 
helseundersøkelse av sjøfolk. 
• Regelen om at Samferdselsdepartementer kan bestemme at undersøkelse skal skje 
ved bestemt legekontor videreføres ikke. Ordningen har ikke vært benytter så langt 
Kystverket vet, og ordlyden er ikke forenelig med prinsippet om fritt legevalg. 

Dokumenter  

Høringsfrist: 23.oktober 2018 

Ole Arild Osmundnes forbereder et høringssvar til styremøtet 
 
Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn svaret fra Osmundnes.   
 

Sak 189/2018: Høring - Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere 
anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev av 4. oktober 2018 fra Legeforeningen 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/ny-forskrift-om-helseundersokelse-av-loser-og-losaspiranter/
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9 
om forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av 
helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om å innføre 
en bestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og 
sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår. 
 
Erfaringer har vist at de ideelle aktørene har problemer med å nå opp i tradisjonelle 
anbudskonkurranser. Vanskelighetene beskrives å være knyttet til de ideelle 
leverandørenes historiske pensjonskostnader. Det skrives videre at det også har 
sammenheng med at det er vanskelig for en bestiller å konkretisere de ideelles 
kvalitative fordeler. 
 
Regjeringen har et ønske om å legge til rette for at ideelle aktører kan tilby helse- og 
sosialtjenester, og at konkurranser om anskaffelser av slike tjenester kan reserveres for 
disse aktørene. Ønsket er knyttet til anerkjennelsen av de ideelle organisasjonenes 
kvaliteter og karakter og ønsket om å bevare disse. Departementet skriver at de 
ideelle aktørene har en merverdi i samfunnet, og gir samfunnsfordeler utover 
leveransen av de aktuelle helse- og sosialtjenestene. Videre beskrives det at ideelle 
organisasjoner og virksomheter er opptatt av brukernes medvirkning på individ- og 
systemnivå, og at de har hatt en tradisjon for å skape nye tjenestetilbud. Ideelle 
organisasjoner sies videre å ha en kultur for samarbeid med andre aktører og bruk av 
frivillige. 
 
Reglene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og del IV vil fortsatt gjelde for 
konkurransene, inkludert kravet om kunngjøring. Det vil kun være tillatt å reservere 
anskaffelsene der konkrete vilkår er oppfylt. Det foreslås også mindre endringer i 
bestemmelsen om protokoll i anskaffelsesforskriften og dokumentasjonsplikt i 
forsyningsforskriften. Disse endringene er relatert til behovet for begrunnelse.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet ber særlig om innspill på den foreslåtte definisjonen 
av ideelle organisasjoner. Definisjonen lyder slik: 
"Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke har profitt som formål, men som 
arbeider for å forfølge et sosialt formål eller for samfunnets beste. De ideelle aktørene 
skiller seg fra private kommersielle aktører ved at eventuell profitt skal reinvesteres i 
velferdstjenester eller i andre sosiale formål." 

Dokumenter  

Høringsfrist 23. oktober 2018 
Torgeir Hoff Skavøy orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn svaret til Skavøy. 

Sak 190/2018: Medlemsmøte i Møre og Romsdal 

 
Allmennlegeforeningen hadde fått invitasjon av 12. september 2018 til medlemsmøte i 
Møre og Romsdal. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad og Christina Fredheim deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

Sak 108/2018: Sykemeldingsprosjektet 

 
Christina Fredheim orienterte om workshop om sykemelding. 
 
Styret diskuterte saken. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-ny-forskriftsbestemmelse-om-adgangen-til-a-reservere-anskaffelser-av-helse-og-sosialtjenester-for-ideelle-organisasjoner/
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Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 109/2018:Henvendelse fra et medlem 

 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte kort om en henvendelse fra et medlem. 
 
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
 


