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Godkjent 13. februar 2019 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  
 
I 
 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 
 

 

Dato:   17. januar 2019 
 

Møtested: Legemes hus 

 

Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

Nils Kristian Klev, nestleder 
Kirsten Rokstad  
Christina Fredheim 
Sidsel Mordt Andreassen 
Elisabeth Stura 
Ole Arild Osmundnes 
Torgeir Hoff Skavøy 

 
Fravær: Petter Brelin 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Til stede:  Karin Wallin 
 
 

Sak 1/2019: Leders 10 minutter 

 

• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet o. Tema: Nasjonal helse- og 
sykehusplan: Finansiering – særlig investeringer. Legeforeningen mener 
NHSP også må være en investeringsplan 

• Framskrivinger – Legeforeningen har engasjert Terje P. Hagen til å skrive en 

rapport med alternative framskrivinger sammenliknet med Sykehusbygg 

sine. Vi diskuterte NHSP mer detaljert knyttet til de fire temaene:  

o Samhandling (jeg holdt en innledning) 

o Teknologi 

o Kompetanse 

o Psykisk helse 

 
• Kontaktmøte med HELFO 
• EPJ-løftet - det var enighet i møtet at man ønsket å fortsette samarbeidet i 

styringsgruppen, men at Legeforeningen markerer at protokollen ikke fullt 
ut kan legges til grunn. 

• Trepartssamarbeidsmøte: Partene er nå enige om at kvalitet og 
innovasjon bør inngå som et tema i handlingsplanen for 
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allmennlegetjenesten. Partene vil derfor nedsette en ny arbeidsgruppe for 
å beskrive status og utrede aktuelle tiltak som kan inngå i planen. Både AF 
og NFA blir trolig med her. Vi venter på invitasjon fra Helsedirektoratet som 
skal lede arbeidet.  

• Fastlegekonferansen Fokus på ledelse og samhandling.  
• Tariffkonferanse til YLF i Larvik  
• Primærhelsegruppen – Møte 12.12.18 og 09.01.19. Referat med 

kommentarer er tidligere sent. Jeg synes det skjer mye godt arbeid i 
gruppen, og viktig at vi i AF er med i disse diskusjonen videre. Spesielt våre 
innspill i den nye Handlingsplanen blir viktig. 

• Møte med pensjonistforbundet om fastlegeordningen sine utfordringer 

o Våre forslag: Hvordan står det til med fastlegeordningen i din 

kommune? Fastlegeordningen står i en krise. Krisen handler om at 

mange kommuner får ikke rekruttert nye fastleger og mange 

erfarne fastleger slutter fordi arbeidsbelastningen er for stor. 

Konsekvensen er at pasienter kan miste fastlegen sin og ikke får 

mulighet til å velge en ny. Dette er særlig alvorlig for kronikere, eldre 

og småbarnsfamilier som bruker fastlegen mest og er avhengig av 

tett oppfølging over tid. Eldre pasienter har ofte flere sykdommer 

samtidig og trenger en lege som kjenner dem og som de tillitsfullt 

kan dele sin sykdomshistorikk med. Fastlegen er også et trygt og 

stabilt kontaktpunkt i en stadig mer uoversiktlig helsetjeneste og den 

viktigste inngangsporten til helsetjenesten. For Pensjonistforbundet 

og våre medlemmer er det viktig at fastlegeordningen besvares.  

• Blankholm utvalget la frem sin utredning om prinsipper for prioritering i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte 

tannhelsetjenester.  Et av utvalgets sentrale spørsmål var om kriteriene 

nytte, ressurs og alvorlighet som gjelder for prioriteringer i 

spesialisthelsetjenesten også er relevante og bør ligge til grunn for 

prioritering i den kommunale helse og omsorgstjenesten og for offentlig 

finansierte tannhelsetjenester. Utvalget mener at det er tilfelle, men 

foreslår å utvide nytte- og alvorlighetskriteriet med et punkt som også 

fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring. Legeforeningen.no har mer 

om utvalget.   
• Arbeid med nytt prinsipprogram 2019-2023 og arbeidsprogram for 

Legeforeningen 2019-2021: Alle yrkesforeningslederne i OF, YLF, AF og 
lederen i nytt fagstyre Cecilie Risøe  har hatt tre møter i dette arbeidet. AF 
har fått innspill fra NFA  om kvalitet. Forslaget blir behandlet på neste 
sentralstyremøte, og så blir det en ordinær høring i legeforeningen hvor vi 
kan komme med endringer og  nye forslag. Det er også innhentet forslag 
fra noen andre tillitsvalgte. L 
 
Arbeidsprogrammet er revidert, gitt nye titler og budskap: 

o Styrket kapasitet og kvalitet i helehelsetjenesten 
o Bedre pasientforløp og samhandling 
o E-helse 
o En bærekraftig spesialistutdanning 
o Folkehelse og internasjonalt samarbeid. 
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• Møte om Helsplattformen  (referat er tidligere sendt) 
• Tariffutvalget 

• Arbeidsgruppe om finansieringsmodeller under trepartssamarbeidet. 

Målet er altså å skissere tre – fire finansieringsmodeller. På forrige møte 

diskuterte gruppen blant annet spesialisthelsetjenestens 

finansieringsordninger. Helsedirektoratet presenterte siste ALIS-rapport og 

viste til noen økonomiske beregninger, men understreket stor usikkerhet. KS 

presenterte noe om totaløkonomien i fastlegeordningen og legevakt. 

Kvalitet og SOP ytelser ble utsatt. Representantene i arbeidsgruppen fra 

Legeforeningen er ikke fornøyd med progresjonen i dette arbeidet, og 

det var derfor et formøte til neste møte 25 januar. Nils Kristian Klev og Lars 

Duvaland var med på formøte. AF ønsker å presentere AF modell 

tydeligere, og trolig blir Gunnar Ramstad med neste gang.  Han skal 

presentere noe om forhandlingene ved innføringen av FLO 2001. KS og 

Helsedirektoratet har med andre personer som var sentrale i 2001. 

 
• Sentralstyresaker: se referat på legeforeninge.no. Noen viktige saker for AF 

var arbeidet med utviklingsplaner og nasjonal helse og sykehusplan. 
Legeforeningens arbeidsgruppe for samhandling blir sentral i dette 
arbeidet videre. Rapport om ALIS- rekrutteringstiltak og 
behovsframskrivning. Første møte i det nye fagstyret med leder Cecilie 
Risøe har vært. Hun er frikjøpt 50 %. Satsningsområde : studentsatsningen.  
Regionreformen: mulige konsekvenser for nye lokalforeninger, det 
nedsettes ny arbeidsgruppe. 

• Møte med Norsk medisinstudentforening(Nmf) sin nye leder Øystein Ohr. 
Diskuterte grunnutdanningen og LIS 1 stillinger, fastlegesituasjonen og 
spesielt om rekrutteringsutfordringene.  

• Nasjonal Helsekonferanse arrangert av KS og Helse- og 
omsorgsdepartementet. Temaer; Årets hovedtemaer var psykisk helse hos 
barn og unge, Leve hele livet og samhandling mellom sykehus og 
kommuner.  

• Møte med de største pasientforeningene i Norge. Meget nyttig møte og 
stor støtte til å bevare og sikre fastlegeordningen. De ønsker mer tid til 
kronikerne og større tilgjengelighet. Dette er viktige samarbeidsaktører for 
oss videre 

• Legeforeningen lederseminar. Tom Ole Øren hadde sammen med Ole 
Johan Bakke et innlegg om fastlegeordningen sine utfordringer, 
legetjenester i kommunene og samhandling.  

• Lokal redaksjonskomite; Vi får ut raskere informasjon til våre medlemmer. 
Ønsker innspill fra AF styret til aktuelle saker som medlemmene bør 
informeres om. Vi bruker altså fastlegen.no mer enn tidligere som en 
formidlingskanal. 

• Møte med lokalforeningene i Vestfold og Telemark i Larvik. Nils Kristian 
Klev og Rom Ole Øren hadde innlegg om fastlegeordningens 
utfordringer, mulige løsninger og noe om finansiering og takster. Godt 
fremmøte og gode diskusjoner etterpå. 
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Sak 2/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Protokollgruppa etter særavtaleforhandlingene om legevatkbeslastning  
• Medlemsmøte i Vestfold 
• Ledelsesseminaret  
• Arbeidsgruppen som ser på hvilke oppgaver som kan overføres til andre 
• Styringsgruppemøte prosjekt beslutningsstøtte for sykemeldere  
• Noklus, viktig størrelsen på kvalitetsfondet fastsettes i forbindelse med 

normaltariffen. Viktig at dette holdes utenonm sykehuslaberiatoriene. Får også 
inntekt fra betalende deltagere. De er også tilført egne midler for å hjelpe 
hjemmesykepleien. Diabetesforbundet har sendt brev til Helse- og 
omsorgsdepartemetnet om at det er lite registering fra fastlegene i 
diabetesregisteret for voksne. Christiana Freheim deltar på møte i 
departementet i dag.   

• Møte med Storebrand om yrkessakade, en av hovedutfordringene er at 
Akademikerne har forhandlet frem en delvis løsning som legene kan velge. Skal 
AF fronte denn ordningen?  

• Arbeidsgruppen som skal lage en rapport som skal beskrive hvilke oppgaver 
som ikke tidligere er kompensert 

• Samhandlingsgruppen skal levere til nasjonal helse- og sykehusplan. Det er 
inndelt i interne sykehusting, og AF skal skrive om nasjonalt samhandlingsarena.  

• AF på sosiale medier 
• Mulitdose i Bergen 
• Spesialistforskriftsendringene er vedtatt 
• AF på sosiale medier  
• Helselederskolen  
• Fastlegedagen 
• Møte med Ylf  

 

Sak 3/2019: Referat fra styremøtet 22. november 2018 

 
 Referat fra styremøtet 22. november 2018 fulgte vedlagt innkallingen 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent. 
statsavtalen punkt 2.2 ikke lengre kommer direkte til anvendelse for en god del leger idet 

kommuner slås sammen. Vedlagt følger kopi av svaret. 
 
 Vedtak: Nils Kristian Klev skriver utkast til normaltarifforhandlingene og Camilla 

Fagerholt skriver utkast til kravsbrev til rammeavtaleforhandlingene.  
 

Sak 5/2019: Arbeidsprogrammet 

 
 Den enkelte ga kort status på de ulike punktene fra de som har hovedansvaret for 

satsningsområdene.  
 

Sak 6/2019: Landsrådsmøtet 2019 

 
 Vedlagt følger utkast til saksliste til landsrådsmøtet 2019. 

Dirigenter til landsrådsmøtet og redaksjonskomite 
 

Sak 7/2019: Årsmeldingen  
Disposisjon av punktet i årsmeldingen – viktige saker i 2018. Utkast til saker som omtales 
basert på tidligere års årsmeldinger og referatene fra styremøtene i 2018. 
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• Gjennomgang av hvilke saker som skal omtales i punktet i årsmeldingen 
• Fordeling av skriveoppgaver 
• Frist for levering av utkast: 8. februar 2019. 

 
Vedtak: Agenda for årsmeldingen og hvem som skriver hva under punkt 10:  

1. Styret 
2. Landsrådet  
3. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens landsstyre 
4. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens sentralstyre 
5. Medlemskap 
6. Ordinært landsråd 2018 
7. Prisutdeling: Årets allmennlege 2019 
8. Styrets arbeidsprogram 
9. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sine kurs 
10. Viktige saker i 2018 

a. Stabilisering og rekruttering – Sidsel Mordt Andreassen 
b. Ledelse, herunder ledelsesutdanning (Både AF og Legeforeningen) – 

Kirsten Rokstad 
c. Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen – Nils Kristian Klev 
d. Hvordan løfte og synliggjøre fastlegeordningen? Tom Ole Øren  
e. Primærhelseteam – Nils Kristian Klev  
f. Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler – Nils Kristian Klev 
g. Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen – Nils Kristian Klev 
h. Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen – Nils Kristian 

Klev 
i. Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen – Nils Kristian 

Klev 
j. Statsavtalen – Nils Kristian Klev 
k. Avtalene med Finans Norge og Statens pensjonskasse - Tom Ole Øren  
l. Allmennleger i spesialisering - ALIS – Elisabeth Stura  
m. Finansieringsmodeller i allmennpraksis – Tom Ole Øren 
n. Fraværsreglene i videregående skole – Tom Ole Øren  
o. E-helse og IKT – Egil Johannesen  
p. Sykefraværsarbeidet – Christina Stangeland Fredheim  
q. Nettside, Facebook-side og medlemsbrev – Karin Wallin  
r. Internasjonalt arbeid – Kjartan Olafsson 
s. Turnustjeneste – Elisabeth Stura  
t. SKIL – senter for kvalitet i legekontor 
u. Forskning – Ole Arild Osmundnes  
v. Fastlegen.no – Ole Arild Osmundnes 
w. Medlemsmøter – Tom Ole Øren  
x. Spesialistutdanningen – Elisabeth Stura  

 
11. Stikkordsmessig oversikt over uttalelser styret har gitt i perioden 
12. Allmennlegeforeningens deltakelse i råd og utvalg  

 

Sak 8/2019: Våruka 

 
Kurskomiteene og sekretariatet orienterte om status. 

 

Sak 9/2019: AF sin politikkutvikling og strategiarbeid 

 
Arbeidsgruppen orienterer om status for arbeidet.  
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Styret diskuterte.  
 
Vedtak: Ny arbeidsgruppe: Ole Arild Osmundnes, Nils Kristian Klev og Camilla 
Fagerholt. 

 

Sak 10/2019: Foreningens time på Geilokurset 

 
Det skal bestemmes hvem som deltar på foreningens time – styret kan ikke på grunn av 
styremøte samme dag. 
 
Vedtak: Ole Henrik Krat Bjørkholt deltar fra Allmennlegeforeningen. 
 

Sak 11/2019: Sekretariatsbistand 

 
Det ble vist til sak om sekretariatsbistand på forrige styremøtet. 
 
Det er gitt utsatt frist for tilbakemelding til 28. februar 2019.   
 
AF vil diskutere omfanget av eget sekretariat, herunder eventuelt behov for bistand til 
kommunikasjon.  
 
Karin Wallin orienteret om sekretariatets arbeid. 
 
Vedtak: Saken settes opp på neste styremøte. 

 

Sak 12/2019: Sykmelding via videosamtale 

 
 Allmennlegeforeningen hadde til orientering mottatt e-post om spørsmål om 

sykmelding via videosamtale. 
 

AF vil jobbe for at det skal være mulig for fastleger å forlenge sykemeldinger til 
listepasienter via e-konsultasjon.  

 
 Vedtak: AF orienterer medlemmene om brevet. Nils Kristian Klev og Tom Ole Øren 

skriver utkast til henvendelse til Legeforeningen om behovet for lovendring.  
 

Sak 13/2019: Bistand til medlemmer med verv i internasjonale foreninger 

 
 Allmenlegeforeningen har mottatt e-post av 17. desember 2018 fra Legeforeningen om 

bistand til medlemmer med verv i internasjonale foreninger.  
 
 Foreningen er bedt om å sende inn oversikt over egne representanter.  

 
 Svarfrist: 15. januar 2019. Allmennlegeforeningen har fått utsatt fristen til etter 

styremøtet. Ny frist: 18. januar 2019.  
 
Vedtak:  Camilla Fagerholt og Tom Ole Øren gir tilbakemelding.  
 
 

Sak 16/2019: Høring - Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring 
av pasient- og journalopplysninger 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. desember 2018 om høring - Forslag 
til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og 
journalopplysninger. 

Riksarkivaren har sendt på høring forslag til endring av forskrift om utfyllende tekniske 
og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Høringen gjelder 
forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for pasient- og 
journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
På grunn av bevaringspåbudet blir store mengder pasient- og journalopplysninger 
liggende i kommunene og fylkeskommunene, i påvente av avklaring om de skal 
langtidsbevares eller kasseres. Arkivene består av papirbaserte morsjournaler (avdøde 
personer) og andre avsluttede journaler, som ligger uordnet eller delvis ordnet ute på 
tjenestestedene eller i bortsettingsarkiv/fjernarkiv. Det finnes også et stort antall 
elektroniske fagsystemer, aktive og avsluttede, i sektoren. Materialet inneholder til dels 
svært sensitive opplysninger som krever nødvendige vedlikeholds- og sikringstiltak for å 
hindre bl.a. tap av informasjon og uautorisert innsyn. 
 
Den opprinnelige hensikten med bestemmelsene var å ivareta pasientenes rettigheter, 
gjennom å hindre at dokumentasjon på individuell søknads- og vedtaksbehandling ble 
kassert for tidlig. Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å oppbevare pasient- 
og journalopplysninger så lenge det er nødvendig av rettighetshensyn, er i imidlertid 
tydeliggjort i dagens helselovgivning. Riksarkivaren ser derfor ingen hensikt i å 
videreføre bevaringsbestemmelsene slik de har vært. 
 
Sekretariatet ønsker å gjøre foreningsleddene oppmerksomme på at en av årsakene til 
at det er viktig å lagre denne typen informasjon er muligheten til å forske på 
materialet. 
 
Sekretariatet vil også bemerke at Riksarkivaren særlig ønsker innspill på spørsmålene på 
side 6-7 i høringsnotatet. Spørsmålene omhandler temaer som: 
• Alternative konsepter. 
• Konsekvenser av forslaget. 
• Avgrensninger. 
• Om forskningsmulighetene blir ivaretatt. 
• Mangler i kartleggingen. 
• Finansiering av behandling av innsynsforespørsler/tilgjengeliggjøring. 
• Sikringstiltak. 

Høringsfrist: 18. januar 2019 

Ole Arild Osmundnes hadde skrevet utkast tilsvar som var behandlet per e-post.  

Vedtak: Camilla Fagerholt sender inn svaret fra Osmundnes.  

Sak 17/2019: Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - 
"Legenes forening for helseteknologi og innovasjon" 

Allmennlegeforeningen hdde mottatt e-post av 13. desember 2018 fra Legeforeningen 
om intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf - "Legenes 
forening for helseteknologi og innovasjon" 
 
"Legenes forening for helseteknologi og innovasjon" søkte 1. oktober 2018 om 
godkjenning som spesialforening.  
Søknaden sendes nå på høring i hele foreningen etter § 3-9-1-(1). 
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Det fremgår av søknaden at foreningens formål er å fremme bruk av helseteknologi, 
klinisk informatikk og innovasjon i den hensikt å bidra til gode, sikre og bærekraftige 
helsetjenester for pasientene; 
• Fremme kompetanse i helseteknologi, klinisk informatikk og innovasjon 
• Fremme fornuftig bruk av helseteknologi, klinisk informatikk og innovasjon som legger 
til rette for både behandlere og pasienter 
• Å bidra til å informere, nyansere og påvirke samfunnsdebatten rundt bruk av 
teknologi 
og innovasjon i helse fra et klinisk perspektiv 
• Innhente og spre kunnskap om helseteknologi, inkludert gode eksempler på dette 
nasjonalt og internasjonalt 
• Fungere som brobygger/translatør/oversetter mellom politiske, juridiske, tekniske og 
kliniske miljøer 
• Fremme kontakt med både nasjonale og internasjonale nettverk og fagmiljøer 
innenfor 
helseteknologi og innovasjon, for å bli aktiv del av et helseteknologisk økosystem 
• Fungere som høringsinstans i helseteknologiske og innovasjonsspørsmål 
 
Etter sentralstyrets vurdering har "Legenes forening for helseteknologi og innovasjon" et 
formål som går utover det som kan dekkes i én godkjent fagmedisinsk forening. 
Sentralstyret vurderer det slik at "Legenes forening for helseteknologi og innovasjon" 
oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som 
spesialforening. Ytterligere belysning av foreningens virke og sentralstyrets vurderinger 
kan hentes ved å gå inn i vedlagte søknadsdokumenter og Legeforeningens 
høringsbrev. 
 
Høringsfrist: 21. januar 2019. 
 
Sidsel Mordt Andreassen orienterte, og styret diskuterte høringen.  
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
 

Sak 18/2109: Høring - Forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, 
tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 19. desember 2018 fra 
Legeforeningen om høring - forslag til endringer i straffeloven mv. avvergingsplikt, 
tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m. 

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i 
straffeloven. 
 
Forslagene følger opp handlingsplaner fra regjeringen, anmodningsvedtak fra 
Stortinget og innspill fra andre aktører. 
 
Det foreslås endringer i reglene om avvergingsplikt, blant annet at den skal gjelde flere 
lovbrudd enn i dag. Videre foreslås det kriminalisering av utenomrettslige 
tvangsekteskap. 
 
Høringen er omfattende, og vi trekker derfor frem de elementene vi tror vil være mest 
relevant for høringsinstansene. Helsepersonells plikter er et sentralt tema, bl.a. relatert til 
prevensjonsveiledning for barn og unge, mistanke om seksuell omgang for barn og 
unge, og mistanke om tvangsekteskap. Et annet tema er vern av helsepersonell, da 
man i økende grad opplever trusler og trakassering mot ansatte i helsetjenestene. 
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Særlig relevante kapitler er: 
• Kap. 2.1.5 – Prevensjonsveiledning overfor barn under 14 år 
 
• Kap. 2.2.1 – Den alminnelige avvergingsplikten 
 
• Kap. 2.2.2 – Plikt til å avverge kjønnslemlestelse  
 
• Kap 2.2.3 og 2.3.3 – Avvergingsplikten ved prevensjonsveiledning av unge 
 
• Kap 2.3.2.4 – Tvangsekteskap 
 
• Kap. 5.1.14 – Trakassering av offentlige tjenestemenn på grunna av deres 
tjenesteutøvelse 
 
• Kap. 5.2.3 og 5.3.3 – Vern av helsepersonell og brann- og redningspersonell 
 
 
Høringsfrist: 14. mars 2019 
 
Saken utsettes til neste styremøte.  
 

Sak 19/2019: Høring – Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. november 2018 fra 
Legeforeningen om høring til "Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre".  

Legeforeningen ber særlig om foreningsleddenes innspill på: 
• om forskriften ivaretar nødvendige personvernhensyn. 
• forslaget om reservasjonsrett fremfor samtykke. 
• muligheten for kobling av informasjon mellom ulike registre. 
• forslaget til kvalitetskontroll, som innebærer at helseopplysningene som behandles i 
registeret også kan sammenholdes med opplysninger i originalkilden (pasientjournal 
mv.). 
• forslag om plikt til å bruke nasjonale fellesløsninger og til å legge til rette for bruk av 
standardiserte variabler, herunder bruk av Folkeregisterets standarder ved registrering 
av relevante opplysninger. 
• forslag om plikt for helsepersonell til å melde inn relevante helseopplysninger, med 
meldeplikt til registre med nasjonal status. 
• om forskriften leger til rette for etablering av kvalitetsregistre både i 
spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
• om forskriften legger til rette for at registrene har tilstrekkelig datakvalitet og 
dekningsgrad 
• om forskriften er tilstrekkelig tydelig på hvilke krav som gjelder for behandling av 
helseopplysninger 
• om forskriftens forslag til fagråd, herunder sammensetning og oppgaver. 
 
Høringsfrist: 22. januar 2019 
 
Christina Fredheim orienterte om høringen, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Christina Fredheim besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  
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Sak 20/2019: Høring –  forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, 
spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. november 2018 om høring – 
forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk 
psykologi og fysioterapeuter, og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos lege. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om rett 
til trygderefusjon. Hensikten med forslaget er å gi hjemmel for at det kan ytes stønad 
ved pasientbehandling når leger i spesialisering gjennomfører deler av 
spesialistutdanningen hos en avtalespesialist. 
 
Bakgrunnen for forslaget er endringer i spesialistutdanningen for leger, og behovet for 
at deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres hos avtalespesialister. Regjeringen 
ønsker å øke bruken av private avtalespesialister i spesialistutdanningen. For å legge til 
rette for denne utviklingen mener departementet at det må etableres en permanent 
ordning for det økonomiske oppgjøret mellom pasienten og folketrygden. 
 
De fire regionale helseforetakene, sammen med Helsedirektoratet og Den norske 
legeforening, har utarbeidet en ny økonomisk modell for spesialistutdanning i 
avtalepraksis. Det er laget en mal for avtaler mellom helseforetak og avtalespesialist, 
som kan benyttes når et helseforetak ønsker å inngå avtale med en avtalespesialist om 
at lege i spesialisering skal få oppfylt definerte læringsmål i avtalepraksis. 
 
Det foreslås at det er avtalespesialisten som beholder refusjoner og egenandeler som 
lege i spesialisering utløser gjennom pasientbehandling. Når avtalespesialisten skal 
sende inn krav for utført pasientbehandling av lege i spesialisering, må Helfo få 
informasjon om hvilke avtalespesialister som har lege i spesialisering i sin praksis, og 
hvilket arbeid som er utført av denne legen. Dette kan gjøres ved å oppgi HPR-
nummeret/ personnummeret til utførende behandler per regning. 
 
Avtalespesialisten skal være helsefaglig ansvarlig for arbeidet til lege i spesialisering, og 
den praktiske tjenesten gjennomføres under veiledning og supervisjon av 
avtalespesialisten. Det er avtalespesialisten som setter fram krav om refusjon for arbeid 
utført av legen i spesialisering, og det er avtalespesialisten som er økonomisk og faglig 
ansvarlig for kravet om refusjon. 
 
På grunn av fristen er saken ferdigbehandlet.  
 

Sak 21/2019: Intern høring – Landsstyresak – Fastsettelse av lokal arrangør for 
landsstyremøte 2021 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. januar 2019 fra Legeforeningen om 
intern høring – Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2021.  

Sentralstyret vedtok i møte 18.10.2018 å sette i gang prosess for å finne medarrangør 
for landsstyremøte i 2021. Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det 
hvert annet år søkes medarrangør fra avdelingene.  

Av Legeforeningens lover § 3-1-2 (1) fremgår det at Landsstyret holder møte hvert år 
innen utgangen av mai måned. 
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Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør. I 2021 er 
det offentlig fridag mandag 24.5. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 
1.6 – torsdag 3.6.2021. 
 
For å kunne arrangere landsstyremøte stilles det krav til størrelse på hotell og 
møteromkapasitet Det må være plass til ca. 250 personer i klasseromsoppsett i 
plenumsalen, ca. 16 grupperom i varierende størrelse fra 6-50 personer, bankettsal til 
ca. 250 personer, og ca. 250 hotellrom på hotellet eller i nærhet av konferansehotellet. 
Lokal arrangør har medansvar for åpningsmøtet, planlegging og gjennomføring av 
lokalt arrangement landsstyremøtets første kveld, og underholdning og kulturelle 
innslag i løpet av møtet og bankett. Hovedforeningen gir økonomisk bistand til 
arrangementet basert på budsjett og i dialog med lokal arrangør.  

Høringsfrist: 22. mars 2019  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 22/2019: Høring – forslag til nasjonale faglige retningslinjer for medisinutdanningen 

 
Høringen hadde mottatt høring – forslag til nasjonale faglige retninglinjer for 
medisinutdanning fra Legeforeningen.  

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslag til nasjonale faglige retningslinjer for 
medisinutdanningen på høring. Se vedlagte høringsbrev og forslag til nasjonale faglige 
retningslinjer for medisinutdanningen i Norge.  
 
Et sentralt budskap i Stortingsmelding 13 "Utdanning for velferd – samspill for høyere 
utdanning" er at utdanning og forskning må fremskaffe kompetanse som er innrettet 
mot tjenestens/samfunnets behov. Som ledd i oppfølgingen av dette har det blitt 
vedtatt en felles rammeplan for de 19 helse- og sosialfaglige utdanningene. Videre er 
det besluttet at det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for de enkelte 
utdanningene, herunder medisinutdanningen. 
  
Retningslinjene vil være førende for medisinutdanningen i Norge. Hensikten med 
retningslinjene er å sikre et nasjonalt likeverdig, faglig nivå, slik at kandidatene som 
uteksamineres her en felles sluttkompetanse, uavhengig av hvor de er utdannet.  
  
Retningslinjene er utformet i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (NKR), jfr. det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring som 
beskriver kvalifikasjonsnivåer i form av læringsutbytte, og som er et verktøy for å kunne 
sammenligne ulike lands utdanningssystemer med hverandre. 
  
De nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med tjenestens kompetansebehov og 
brukeres behov for kvalitet i tjenesten, oppdatert og forskningsbasert kunnskap, 
sentrale politiske føringer og nasjonale reformer, i tråd med utvikling av 
utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren, samt nasjonalt og internasjonalt 
regelverk, og imøtekommer samfunnets nåværende og fremtidige behov for 
kompetanse. 
  
Læringsutbyttebeskrivelsene er delt inn i syv kompetanseområder der det første 
området beskriver den kjernekompetansen legen skal sitte igjen med etter endt 
utdanning og de øvrige seks beskriver de kompetanseområdene som er nødvendige 
for å kunne fungere som lege.  
  

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-landsstyresak-fastsettelse-av-lokal-arrangor-for-landsstyremote-2021/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/intern-hoering-landsstyresak-fastsettelse-av-lokal-arrangor-for-landsstyremote-2021/
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Organisasjonsleddene bes om bl.a. å vurdere om læringsutbyttebeskrivelsene beskriver 
den nødvendige kompetansen den nyutdannede legen skal sitte igjen med etter endt 
utdanning og som skal danne et grunnlag for videre spesialisering. Vi ber 
høringsinstansene i tillegg vurdere om retningslinjene i for stor grad vil begrense den 
akademiske friheten utdanningene har i dag.  Vi stiller også spørsmål om retningslinjene 
vil ivareta behovet samfunnet har for kompetanse i medisin i årene fremover.  
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
18. januar 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 
nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Høringer 
 
Høringsfrist: 18. januar 2019 
 
Christina Fredheim orienterte om høringen, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til svar som ferigbehandles per e-post.  
 

Sak 23/2019: Ny høring – Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post fra 09. januar 2019 fra Legeforeningen 
om høring – Landsstyresak – Valg av representanter til SOP-styret. 

Det skal på årets Landsstyremøte velges to nye representanter til SOP-styret. 
Sentralstyret ber om at foreningene foreslår kandidater. 
 
I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige styremedlemmer med 
varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år om gangen. Landsstyret i Den norske 
legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, 
hhv et varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg. Det er 
nestleder Truls Disen og medlem Arne Refsum som står på valg ved Landsstyremøtet 
2019. Sentralstyret er valgkomite for landsstyret. Dette innebærer at den 
landsstyrevalgte valgkomiteen ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat. 
 
Sentralstyret vedtok i møte 13.11.2018 å iverksette prosess for innhenting av forslag for 
valg av representanter til SOP styret.  
 
Vi ber om at kandidater som foreslås er forespurt. Det gjøres oppmerksom på at det 
ikke er fastsatt i vedtektene hvordan sammensetningen av styret skal være med tanke 
på yrkesforeningstilhørighet, men det har vært en tradisjon for at AF og PSL har vært 
sterkt representert, i og med at den største målgruppen for SOP er privatpraktiserende 
leger. 
 
Nåværende medlemmer av styret som er på valg, forespørres om de ønsker å være 
kandidat til vervene. 
 
SOPs styre har per i dag slik sammensetning: 

Medlem Varamedlem Forening 
Hans Kristian Bakke, leder (2018 – 2021) AF 
Anne Mathilde Hanstad (2018 – 2021) Åge Henning Andersen AF 
Truls Disen, nestleder (2016 – 2019) Ove Andreas Mortensen PSL 
Arne Laudal Refsum (2016 – 2019) Einar Hysing OF 
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I tillegg fra Arbeids- og sosialdepartementet: 
Anita Mølmesdal Sivertsen (2018 – 2021) Hilde Olsen ASD 
 
Sentralstyret vil foreta en innstilling i saken på sitt møte 3.4.2019, før oversendelse til 
Landsstyret som foretar det endelige valget. 

Svarfrist 1. mars 2019 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

Sak 24/2018: Høring – Rapport fra Legeforeningens ressursgruppe for psykiatri og rus 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 10. januar 2019 fra 
Legeforeningen om rapport fra Legeforeningens ressursgruppe for psykiatri og rus 
 
Psykiske lidelser og ruslidelser er vesentlige bidragsytere til helsetap, de rammer i 
hovedsak unge mennesker og er forbundet med redusert livskvalitet, høy somatisk 
sykelighet og for tidlig død. Både pasienter og ansatte har påpekt vedvarende og 
alvorlige mangler ved dagens organisering av psykisk helsevern og rusbehandling, og 
regjeringen har over tid satt feltet høyt på sin politiske dagsorden. Legeforeningens 
sentralstyre vedtok derfor i mars 2018 å etablere en ressursgruppe, bestående av 
representanter for de fem fagmedisinske foreningene som i størst grad er involvert i 
psykisk helsevern og rusbehandling: Norsk psykiatrisk forening, Norsk barne- og 
ungdomspsykiatrisk forening, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Norsk 
forening for allmennmedisin og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Mandatet for 
ressursgruppen var å samle det faglige grunnlaget og identifisere områder der 
Legeforeningen burde bidra med aktiv politikk.  
 
I sitt arbeid kom ressursgruppen frem til fem områder hvor de så et behov for å:  
1. Redusere og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern 
2. Forbedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykiatri 
og rusbehandling 
3. Forbedre organisering av psykisk helsevern og rusbehandling 
4. Styrke legerollen i psykiatri- og rusfagene 
5. Oppdage tidlig og behandle rusproblemer blant unge  
 
Ressursgruppen utarbeidet en rapport som oppsummerer status, utfordringer og mulige 
løsninger for hvert av de fem områdene. Første utkast av rapporten ble forelagt 
sentralstyret 7.12.2018, og det ble da besluttet at rapporten skulle sendes på høring i 
organisasjonen. 
For å oppnå bredest mulig forankring i foreningen, ber vi nå alle foreningsledd om 
synspunkter på valg av tema, form og innhold i rapporten. Vi er særlig interessert i å 
vite om de valgte tema og problemstillinger gjenspeiler den kliniske virkelighet og de 
utfordringer dere ser i helsetjenesten, og vi ønsker konkrete forslag til tiltak som 
Legeforeningen kan fremme for å bedre helsetilbudet på disse områdene.  
 
Svarfrist 10. februar 2019 
 
Elisabeth Stura orienterte om høringen, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Elisabeth Stura skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post  
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Sak 25/2019 Høring: Landsstyresak - Valg av nytt sentralstyre - forslag til kandidater 

Allmennlegeforeningen har mottatt en e-post av 15. januar 2019 fra Legeforeningen 
om valg av nytt sentralstyre - forslag til kandidater 

Det skal velges nytt sentralstyre på Landsstyremøtet i juni 2019. I den forbindelse har 
Legeforeningens valgkomité for perioden 2017-2019 startet arbeidet med 
forberedelsene til valgene som skal finne sted i Kristiansand 4.-6. juni. Forslag på 
kandidater sendes på e-post til leder av valgkomiteen. Medlemmene i valgkomiteen 
kan også kontaktes per telefon. 
 
Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag 
på kandidater til følgende verv: 

• President 

• Visepresident 

• 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 

• 3 varamedlemmer til sentralstyret 

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 
fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 
foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger. I tillegg 
kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater. 
 
Alle ”posisjoner” er på valg. 
 
De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, 
og om kandidatene er forespurt.  
Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglig bakgrunn, 
fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at 
forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har 
kjennskap til disse opplysningene. 
 
Valgkomiteen har følgende medlemmer: 
Ivar Halvorsen 
Mobil: 992 98 562  
E-post: ivar.halvorsen@lyse.net 
 
Arne Laudal Refsum 
Mobil: 930 70 177 
E-post: arne.refsum@gmail.com 
 
Tilde Broch Østborg 
Mobil: 416 30 450 
E-post: tilde.ostborg@gmail.com 
 
Se mer informasjon om dagens sentralstyre og hva forslagene skal inneholde på våre 
nettsider og i vedlagt dokumentasjon. 

Innkomne forslag til kandidater vil bli sendt ut til alle påmeldte til landsstyremøtet ca. to 
uker før møtet. Valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem på møtet. 
 

Høringsfrist: 1. mai 2019 utsatt til 9. mai 2019.  

mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:arne.refsum@gmail.com
mailto:arne.refsum@gmail.com
mailto:tilde.ostborg@gmail.com
mailto:tilde.ostborg@gmail.com
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Saken utsettes til neste styremøte.  

 

Sak 26/2019: Kurs for allmennleger i stressmestring og egenomsorg 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt et brev fra Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg 
med ønske om er samarbeide med AF om kurs et 2-dagers emnekurs i Stressmestring og 

egenomsorg for allmennleger i en travel hverdag. 
 
Vedlagt innkallingen fulgte e-posten og kursprogram. Lokale kurskomiteene har et 
apparat for gjennomføring av kurs.   
 

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 27/2019: Ny høring - NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som 
gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett 

 
Allmennlegeforeningen hdder mottatt  en e-post av 16. januar 2019 fra Legeforeningen 
om NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-
direktivet i norsk rett 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i 
alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Det er altså to 
saker i en felles høring: 1) Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget, og 2) Regjeringens utkast 
til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Departementet sender sakene 
sammen fordi det er nær sammenheng mellom dem. 
 
Bakgrunnen for den første delen av høringen er at Holte-utvalget fikk i oppdrag å 
vurdere behovet for rettslige og organisatoriske endringer innenfor IKT-
sikkerhetsområdet. Utvalget kommer nå med fem anbefalinger for å bedre IKT-
sikkerheten. Disse innebærer forslag om: 
6) ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning. 
7) at det må stilles krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser. 
8) opprettelse av et Nasjonalt IKT-sikkerhetssenter. 
9) tydeligere regulering av og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester. 
10) tydelig lederskap fra Justis- og beredskapsdepartementet for nasjonal IKT-sikkerhet. 
 
Følgende kapitler i NOUen vurderes som særlig relevante for foreningsleddene: 
• Kapittel 15 – Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig 
forvaltning. 
• Kapittel 16 – Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser. 
• Kapittel 17 – Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter. 
• Kapittel 20 – Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Samtidig med Holte-utvalgets arbeid utarbeidet regjeringen et utkast til lov som 
gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Dette er den andre delen av høringen. 
Departementet ønsker særlig innspill på temaer som IKT-sikkerhet i norske virksomheter i 
dag, forslag til implementering av direktivet, negative innvirkninger direktivet kan få for 
norske virksomheter, gjeldende regelverk og varsling, og om loven bør vedtas selv om 
vi ikke er forpliktet av EØS-avtalen. 
 
Følgende kapitler i notatet om NIS-direktivet vurderes som særlig relevante for 
foreningsleddene: 
• Kapittel 7 – Hva skal sikres og hvordan skal det sikres. 
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• Kapittel 8 – Varslingskrav  
• Kapittel 10 - Tilsynsmyndigheter 
• Kapittel 11 – Sanksjoner 
• Kapittel 12 – Økonomiske og administrative konsekvenser 

 
Høringsfrist 21. februar 2019 
 
Vedtak: Nils Kristian forbereder høringen til neste styremøte.    
 

Sak 28/2019: Evaluering av fastlegeordningen 

 
Kirsten Rokstad orienterte om arbeidet med evalueringen av fastlegeordningen.  
 
Mye av innspillene til AF og NFA er tatt med i det videre arbeidet.  
 
Det skal gjennomføres dybdeintervjuer, og det har kommet inn henvendelser om 
kompensasjon for dette.  
 
Vedtak: AF spiller inn til Legeforeningen at AF mener dette skal kompenseres av 
Legeforeningen.  
 

Sak 29/2019: Arbeidsgruppe om bruk av forhandlingsfullmakter i Legeforeningen 

 
Sentralstyret skal nedsette en arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av 
Legeforeningens regelverk og praksis når det gjelder forhandlingsfullmakter. 
 
Styret drøftet saken.  
 
 
 


