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Godkjent 21. august 2019 
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 
Dato:   21. august 2019 
 
Møtested: Leangkollen 
 
Deltakere:  Tom Ole Øren, leder  

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

 
Referent:  Camilla Fagerholt 
 
Forfall:   Petter Brelin, Norsk forening for allmennmedisin 
 
Til stede:  Karin Wallin 
 

Sak 167/2019: Leders 10 minutter 

 
• Forhandlinger av avtalen med Statens pensjonskasse (SPK) : 6 % økning, og egen 

protokoll om å ta igjen "etterslepet" siste årene med tanke på fastlegenes lange 
arbeidsdager. 

• Forberedelser og forhandlinger av rammeavtalen 
• Arendalsuka: Debatter om fastlegeordningen i regi av DM og KS og 

pensjonistforbundet. Agenda kaupang på oppdrag fra KS skisserte 4 
scenarioer1; Stillstand ( små endringer) 2; Frislipp av private aktører som 
supplement 3: Kommunalisering( fast lønn) 4: "Pasientene på "anbud" ( slik som 
sykehjem andre helseinstitusjoner) 

• Informasjon til 1. landsrådene og tillitsvalgte om fastlegeordningen til bruk lokalt i 
møter/valgkampen utarbeidet først og fremst av SPOL.  

• Finansieringsgruppen ( FLOFIN) 
• Nils Kristian Klev og Tom Ole Øren planlegger overgangen til nytt styre sammen 

med sekretariatet 
 
 

Sak 168/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 
• Fondsregler og ny spesialistutdanning 
• Prosjektet en innbygger en journal i kommunalsektor – Akson 
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• Forumet leger i Norge 
• Evalueringen av fastlegeordningen 
• Arendalsuka 
• Rammeavtaleforhandlingene 
 

Sak 169/2019: Referat fra forrige styremøte 

 
 Referat fra styremøtet 21. juni 2019 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

Sak 171/2019: Regnskapsrapport 1. halvår 2019 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 1. halvår 2019, og for samme periode 

for 2018 til sammenligning.  
 

Sak 172/2019: Råd og utvalg 

 
 Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over råd og utvalg.  
 

Vedtak: Den enkelte sender tilbakemelding til Camilla Fagerholt om hvilke råd man 
ønsker avløsning fra.  

  

Sak 173/2019: UEMO møtet vår 2020 i Norge 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post fra Kjartan Olafsson med en 

forespørsel fra UEMO om Norge kan arrangere UEMO-møtet i 2020. 
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Allmennlegeforeningen takker nei til møtet i 2020. 

 

Sak 174/2019: Plassering av AFs midler i fond 

 
 Allmennlegeforeningen hadde plassert kr 2,5 millioner i aksje -og rentefond med kurs 9. 

august 2019. 
 
 Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 175/2019: Høring – Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden 
master i avansert klinisk allmennsykepleie 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juli 2019 om høring – innføring av 
spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk 
allmennsykepleie. 
 
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for 
sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie sendes på høring. 
HOD gir per i dag kun offentlig spesialistgodkjenning til leger og tannleger.  
Helse- og omsorgsdepartementets formål med spesialistgodkjenningen er å styrke 
kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og sentralt står 
kommunenes behov for en styrket klinisk breddekompetanse. Helse- og 
omsorgsdepartementet mener innføringen av spesialistgodkjenningen gir et tydelig 
signal om at sykepleiere med denne kompetansen er en viktig ressurs i de kommunale 



 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 3 - 

3 
helse- og omsorgs-tjenestene.  
 
Ved denne godkjennelsen vil det legges til rette for at sykepleiere med denne 
utdanningen kan få en utvidet og definert rolle i tjenesten i tråd med utdanningen. Det 
legges opp til at ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester ser muligheter for nye 
oppgaver og ny sykepleierfunksjon ved ansettelse av nevnte sykepleiere. 
Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie med tilhørende offentlig 
spesialistgodkjenning er ett av Helse- og omsorgsdepartementets tiltak for å møte 
utfordringene de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som 
kommer.  
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Lenke til høringen 
 
Høringsfrist: 26.august 2019 
 
Kirsten Rokstad hadde sendt forslag til svar til styrets medlemmer før møtet, og styret 
diskuterte. 
 
Vedtak: Kirsten Rokstad besvarer høringen. 

 

Sak 176/2019: Høring - Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 4. august 2019 om høring - veileder til 
forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften). 
 
Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 
Veilederen skal bidra til lik praksis og korrekt saksbehandling i nemndene og kvalitet i 
tjenesten til abortsøkende kvinner. Veilederen handler om hvordan forskriftens 
paragrafer skal forstås og etterleves. 
 
Formålet med veilederen er å bidra til felles forståelse av Forskrift om 
svangerskapsavbrudd (abortforskriften) slik at det blir gitt et forsvarlig og likeverdig 
tilbud til abortsøkende kvinner i alle deler av landet. Veilederen erstatter Håndbok for 
abortnemndarbeid, som sist ble oppdatert i 2013. 
 
Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) handler om hvordan 
forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves. Primær målgruppe for veilederen er 
medlemmer i primærnemndene og sentral klagenemnd, men også helsepersonell som 
kommer i kontakt med abortsøkende kvinner bør gjøre seg kjent med innholdet.  
Veilederen er organisert etter forskriftsparagrafene, og forskrift og veileder bør leses i 
sammenheng for å få en best mulig forståelse av regelverket. For hver paragraf er det 
tre underfaner: 

• Kommentarer: Presisering av forskriftsteksten 
• Veiledning: Eksempler på hvordan ulike oppgaver kan løses 
• Rettslig grunnlag: Lov- eller forskriftskrav som teksten er forankret i, og kilder og 

lenker til relevant dokumentasjon. 
I likhet med abortloven og abortforskriften bruker også denne veilederen 
"svangerskapsavbrudd" og "abort" som synonyme begrep. 
 
Les mer på siden til Helsedirektoratet 
 
Dokumenter  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-allmensykepleie/id2662722/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-allmensykepleie/id2662722/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie/
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/veileder-til-forskrift-om-svangerskapsavbrudd
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/veileder-til-forskrift-om-svangerskapsavbrudd
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/veileder-til-forskrift-om-svangerskapsavbrudd-abortforskriften/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/veileder-til-forskrift-om-svangerskapsavbrudd-abortforskriften/
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Høringsfrist 20.august 2019 
 
Saken var ferdigbehandlet per e-post før møtet.  
 

Sak 177/2019: Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere 
tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 25. juni 2019 om høring - forslag til 
endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for 
kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til endringer i 
helsepersonelloven § 29 c. Bestemmelsen åpner for innsyn i, eller tilgjengeliggjøring av 
taushetsbelagte opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller egen læring i tilfeller 
hvor helsepersonell tidligere har ytt helsehjelp til pasienten. Helse- og 
omsorgsdepartementet foreslår å forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger etter 
bestemmelsen. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringene for å forenkle helsepersonells 
adgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring. Dette vil 
typisk gjelde der helsepersonellet ønsker å få avklart om de vurderingene og tiltakene 
som ble gjort, var riktige. HOD skriver at det vil være et gode for pasientene at 
helsepersonell stadig lærer og kan kvalitetssikre sine vurderinger. 
 
Departementet foreslår å fjerne kravet til at helsepersonell må anmode om å få 
opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har ytt helsehjelp til. 
Helsepersonell vil dermed på vanlig måte kunne søke opp opplysninger i tidligere 
pasienters journal, for 
kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring. Det vil fortsatt være et lovkrav at det 
finnes oversikt (logg) over hvem som har hentet fram opplysninger fra pasienters 
journaler og at denne oversikten kan gjøres tilgjengelig for pasienten. 
 
Departementet ber særlig om innspill på om det er behov for flere krav til 
dokumentasjon knyttet til tilgjengeliggjøring av opplysninger etter helsepersonelloven § 
29 c, enn hva som følger av øvrig lovverk. Departementet skriver at de også vil vurdere 
om det er behov for flere lov- eller forskriftsendringer knyttet til læringsarbeid og 
kvalitetssikring i helsetjenesten. Slike eventuelle forslag til regelverksendringer vil på 
vanlig måte bli sendt på offentlig høring. 
 
Lenke til høringen  
 
Høringsfrist: 26.august 2019 
 
Ole Arild Osmundnes hadde sendt forslag til høringssvar til styret før møtet. Styret 
diskuterte.  
 
Vedtak: Høringen besvares med svaret til Osmundnes. 
 

Sak 178/2019: Høring - Å bygge broer – Rapportutkast til intern høring i Legeforeningen 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 26. juni 2019 høring - Å bygge broer – 
Rapportutkast til intern høring i Legeforeningen. 
 
Legeforeningen sender med dette ut utkast til rapporten "Å bygge broer - Samhandling 
for pasienter med langvarig behov for koordinerte helsetjenester" på høring i 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven-29-c-enklere-tilgang-til-helseopplysninger-for-kvalitetssikring-av-helsehjelp-og-egen-laring/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven-29-c-enklere-tilgang-til-helseopplysninger-for-kvalitetssikring-av-helsehjelp-og-egen-laring/
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organisasjonen.  
 
Rapporten ble godkjent for intern høring av Legeforeningens sentralstyre 19. juni 2019.  
 
Rapporten er et skritt videre i Legeforeningens utvikling av politikk om samhandling. 
Rapporten tar sikte på å danne et faglig grunnlag for utvikling av modeller for 
samhandling i helsetjenesten i Norge. Den utforsker hva som kan være innholdet i 
foreslåtte strukturelle behandlingstiltak for pasienter med behov for koordinerte og 
sammensatte tjenester over tid.  
 
Samhandling er et begrep som rommer mye. Denne rapporten gir en oversikt over ulike 
måter å organisere helsetjenester på for pasienter med kompliserte og/eller komplekse 
sykdomsforløp. Som ledd i dette drøfter rapporten ulike norske og utenlandske 
modeller for integrerte tjenester. Rapporten viser at det ikke er noen enhetlig forståelse 
av hva som legges i begrepet "integrerte tjenester", og at de lokale forholdene har 
svært stor betydning for utforming og organisering av effektive helsetjenester.  
 
Gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget i rapporten viser at man skal være forsiktig 
med å forvente stor helseøkonomisk effekt av omorganisering. Løsninger som er utviklet 
i andre land kan ikke uten videre overføres til norsk helsetjeneste uten å ta hensyn til 
forskjeller i organisering og finansiering av helsevesenet. Integrerte helsetjenester kan 
likevel for enkelte pasientgrupper være hensiktsmessig. 
 
Samhandling er en tematikk som berører alle deler av vår organisasjon, vi ønsker derfor 
å sende dette utkastet på intern høring for å få foreningsleddenes innspill på form og 
innhold før rapporten ferdigstilles. 
 
Lenke til høringen  
 
Høringsfrist: 19. august 2019 
 
Saken var ferdigbehandlet før styremøtet.  
 

Sak 179/2019: Høring - Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for 
legevakt 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 25. juni 2019 om høring - Nasjonal 
veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt. 
 
Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for legevakt. I tillegg omfatter 
høringen utkast til nasjonale kvalitetsindikatorer på legevaktområdet.  
 
Direktoratet skriver at formålet med veilederen er å sikre god kvalitet på legevaktene 
og legevaktsentralene. Direktoratet skriver videre at anbefalingene har som formål å: 
• sikre god kvalitet i legevakttjenesten  
• hindre uønsket variasjon  
• sikre riktige prioriteringer i legevakttjenesten 
• løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp. 
 
Målgruppe for veilederen oppgis å være ledere og ansatte på landets legevakter og 
legevaktsentraler, og ledelsen i landets kommuner. 
 
Veilederen omfatter anbefalinger fordelt på tretten kapitler, med følgende temaer: 
organisering og bemanning, utforming av lokalet, IKT-utstyr, dokumentasjon og 
kommunikasjon, kvalitetsarbeid, avvikshåndtering og forbedringsarbeid, kompetanse 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/a-bygge-broer-rapportutkast-til-intern-hoering-i-legeforeningen/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/a-bygge-broer-rapportutkast-til-intern-hoering-i-legeforeningen/
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og opplæring, utrykning og sykebesøk, vold og overgrep, ansattes sikkerhet og 
samarbeidsparter. 
 
Les mer i vedlagte dokumenter fra Helsedirektoratet. 
Lenke til høringen  
 
Høringsfrist:  26.august 2019 
 
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Elisabeth Stura skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post. 
 

Sak 180/2019: Høring - Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - 
Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv 

 
Allmennlegeforeningen har mottatt e-post 25. juni 2019 om høring - forslag til endringer 
i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat 
helsetjeneste mv . 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om en endring i 
Pasientskadeloven, som gir tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd fra privat 
helsetjeneste slik at innkrevingen blir enklere, raskere og rimeligere. 
 
Departementet foreslår også forskriftsendringer som øker private helsetjenesters tilskudd 
til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til et nivå som sikrer at ordningen blir 
selvfinansierende. Det foreslås også endringer i ordningens risikoklasser for å oppnå en 
mer rettferdig kostnadsfordeling mellom helsepersonellgrupper. 
 
Bakgrunnen for høringen 
For offentlig helsetjenester innbetaler de regionale helseforetakene (RHF), kommuner 
og fylkeskommuner i dag et årlig tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som skal 
finansiere de forventede utbetalingene hvert år. For kommuner og fylkeskommuner tas 
det utgangspunkt i befolkningsdata. 
 
I 2009 ble pasientskadeordningen utvidet til også å omfatte pasientskader voldt 
utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Denne delen av ordningen 
finansieres i dag ved at private helsetjenester som yter helsehjelp betaler tilskudd til 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Privat helsetjeneste er en virksomhet uten avtale 
med kommune eller RHF. Tilskuddene, som er fastsatt i forskrift, er differensiert for 
grupper av helsepersonell basert på skaderisiko og omfang av virksomheten. 
Ordningen forutsettes å være selvfinansiert. Tilskuddene betales inn årlig til et fond i 
NPE som skal gå til dekning av alle fremtidige kostnader, for eksempel kostnader til 
saksbehandling, advokatutgifter og erstatningsutbetalinger, knyttet til skader i privat 
helsetjeneste som måtte ha inntruffet i det aktuelle året. 
 
NPE har over tid etterlyst en lovhjemmel i pasientskadeloven som gir tvangsgrunnlag for 
innkreving av tilskudd fra privat helsetjeneste. NPE har også etterlyst lovfesting av 
tvangsgrunnlag for innkreving av utbetalt erstatning og NPEs kostnader til 
saksbehandling hos virksomheter som ikke har betalt pliktig tilskudd. 
 
Departementet skriver at de ved fastsettelse av nye tilskuddssatser står overfor tre 
hovedutfordringer: 
- Nivå: sikre nødvendige inntekter (tilskudd) til fondet 
- Fordeling: redusere kryssubsidiering mellom personellgrupper 
- Gamle saker: dekke kostnader til skader inntruffet før 2009 og for de første årene etter 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nasjonal-veileder-for-legevakt-og-kvalitetsindikatorer-for-legevakt/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nasjonal-veileder-for-legevakt-og-kvalitetsindikatorer-for-legevakt/


 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 7 - 

7 
2009 når tilskuddssatsene var for lave. 
 
Lenke til høringen 
  
Høringsfrist 26. august 2019 
 
Christina Fredheim orienterte, styret diskuterte.  
 
Vedtak: Christina Fredheim skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  
 

Sak 181/2019: Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift 
om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer mv. 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 3. juli 2019 om høring - endringer i forskrift 
om Nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om Meldingssystemet for smittsomme 
sykdommer mv. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i forskrift om Nasjonalt 
vaksinasjonsregister (SYSVAK-forskriften), forskrift om Meldingssystemet for smittsomme 
sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. 
 
Formålet er å få et bedre smittevern med kunnskap gjennom bedre oversikt over 
vaksinasjonsdekningen og smittsomme sykdommer i samfunnet. Bedre kunnskap vil 
kunne brukes til å forebygge utbrudd, antibiotikaresistens, infeksjoner i helsetjenesten 
og øke vaksinasjonsdekningen hos helsepersonell og i resten av befolkningen.  
 
Kort oppsummert foreslår Departementet følgende endringer:  
 
6. Endringer i SYSVAK-forskriften for å få bedre oversikt over befolkningens 
vaksinasjonsstatus ved at alle vaksinasjoner skal registreres.  
7. Endringer i MSIS-forskriften for å få bedre data og bedre kunnskap om forekomst av 
smittsomme sykdommer. Departementet foreslår i høringsnotatet å legge til rette for å 
få oversikt over antall og hvilke tester som tas ved mikrobiologiske laboratorier. 
Departementet mener dette vil gi nødvendig kunnskap om bakgrunnen for økning i 
antallet positive tester som meldes inn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer 
(MSIS). Deler av endringen vil være ulike tiltak dersom økningen i antall innmeldinger 
skyldes utbrudd av smittsomme sykdommer eller at endringen skyldes økning i 
testaktiviteten eller andre mer tekniske forhold. Endringene blir beskrevet nærmere i 
kapittel 3.2.1 i vedlegget.  
8. En plikt for helsepersonell til å varsle om smittsom sykdom til mottakende 
helseinstitusjon ved overflytting av pasienter.  
9. Ny meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner til MSIS. 
10. Tilføye sykdom forårsaket av karbapenemase-produserende bakterier (KPB) på 
listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer.  
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Lenke til høringen 
 
Høringsfrist: 22. august 2019 
 
Sidsel Andreassen hadde sendt forslag til svar til styret før møtet, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Sidsel Mordt Andreassen besvarer høringen.  
  

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-pasientskadeloven-og-forskrifter-til-loven-endringer-i-tilskuddsordningen-for-privat-helsetjeneste-mv/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-endringer-i-pasientskadeloven-og-forskrifter-til-loven-endringer-i-tilskuddsordningen-for-privat-helsetjeneste-mv/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsregister-sysvak-forskriften/id2662132/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2027.06.2019&utm_content=H%C3%B8yringar
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsregister-sysvak-forskriften/id2662132/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2027.06.2019&utm_content=H%C3%B8yringar
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsregister-og-forskrift-om-meldingssystemet-for-smittsomme-sykdommer-mv/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsregister-og-forskrift-om-meldingssystemet-for-smittsomme-sykdommer-mv/
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Sak 182/2019: Høring - Forslag til veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt høring per e-post 2. juli 2019 om høring - forslag 
til veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest. 
 
Helsedirektoratet opplyser at formålet med veilederen er å gi informasjon og 
anbefalinger om helse- og omsorgstjenestetilbudet til arrestanter i politiarrest. 
Veilederen beskriver sentrale ansvarsforhold og gir spesifikke råd knyttet til særlige 
utfordringer. 
 
Målgruppene for denne veilederen er helsepersonell ansatt i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og i helseforetakene. 
 
Veilederen omtaler i første kapittel helse- og omsorgstjenester til personer i politiarrest 
(1). Deretter følger et kapittel med vekt på samarbeid mellom helse- og 
omsorgstjenesten og politiet om helsehjelp til arrestanter (2). Det siste kapitlet omtaler 
spesielle helseutfordringer som arrestanter kan ha (3). 
 
Det er ingen særskilt lov eller forskriftsregulering av økonomiske forhold vedrørende 
arrestanter. Det betyr at det er de ordinære reglene som gjelder også når det gjelder 
finansiering. Arrestanten skal som hovedregel betale egenandel for besøk hos 
fastlegen, ved legevakten eller ved eventuell behandling i spesialisthelsetjenesten. 
 
Helsedirektoratet opplyser om at resultater fra mange undersøkelser av helsetilstanden 
til innsatte i fengsler viser en betydelig overhyppighet av somatiske og psykiske 
sykdommer og lidelser og rusmiddelproblemer. Fordi mange av de som settes i fengsel 
har vært innom arrest, er det grunn til å anta at mange arrestanters helsetilstand er 
vesentlig dårligere enn gjennomsnittsbefolkningen. I politiarrest er følgende 
helsemessige problemstillinger hyppig forekommende: 
 
• Abstinensreaksjoner fra alkohol og/eller illegale rusmidler 
• Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
• Akutte skader mot hode, kropp og tenner 
• Depresjoner, selvskading, angst, personlighetsforstyrrelser, nevroutviklingsforstyrrelser, 
psykoser, psykisk utviklingshemming mv. 
• Smittsomme sykdommer som hepatitter og hiv-infeksjon 
• Diare og oppkast 
• Kroniske lidelser som diabetes, astma, hjertelidelser 
 
Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemelding på om dokumentets innhold oppleves 
som tilstrekkelig nyttig, og om det er det andre emner/problemstillinger som bør 
omtales.  
 
Les mer om høringen i notatet fra Helsedirektoratet.  
 
Lenke til høringen 
 
Høringsfrist: 22. august 2019 
 
Nils Kristian Klev orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen.  
 
 
 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-veileder-om-helsetjenester-til-arrestanter-i-politiarrest/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/forslag-til-veileder-om-helsetjenester-til-arrestanter-i-politiarrest/
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Sak 183/2019:  Høring - Navneendring i kompetanseområdet alders- og 
sykehjemsmedisin 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. juni 2019 om høring - 
Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. 
 
Sakkyndigkomiteen i alders- og sykehjemsmedisin vedtok på sitt møte 29.11.2018 at 
man ønsket en navneendring for kompetanseområdet. Man ønsker at det for 
fremtiden skal hete "Kompetanseområde for eldremedisin". Det bes om at 
foreningsleddene vurderer om det foreslåtte navnet språklig sett treffer etter hensikten, 
eller om det er fare for forveksling med andre fagområder. Eventuelle andre 
innvendinger mot eller støtte til forslaget bes sendt til 
ida.oygard.haavardsholm@legeforeningen.no så snart som mulig og senest innen 1. 
september 2019.  
Lenke til høringen 
 
Høringsfrist 1. september 2019 
 
Sidsel Andreassen orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 184/2019: Høring - Forskningsrådets policy for åpen forskning 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post 6. august 2019 om høring - 
Forskningsrådets policy for åpen forskning. 
 
Forskningsrådet har sendt ut sitt utkast til policy for åpen forskning på høring. Dette 
utkastet omhandler blant annet å åpne opp deler av forskningsprosessen, og 
tilgjengeliggjøre og gjenbruke tidligere forskningsresultater som grunnlag for ny 
forskning.  
 
Forskningsrådet håper at åpen forskning skal kunne legge til rette for helt nye 
kunnskapsprosesser som tar høyde for målkonflikter samt dilemmaer og kompleksitet i 
utfordringer og problemstillinger.  
 
Policyen har tre hovedmål for å favne de ulike aspektene av åpen forskning:  
• Bidra til et velfungerende forskningssystem  
• Bidra til bærekraftig verdiskaping og å løse samfunnsutfordringer  
• Styrke tilliten til forskningen  
 
Åpen forskning vil påvirke hvordan forskning finansieres, utføres, evalueres og hvordan 
resultater deles og etterprøves. Dette vil kreve kulturendringer både i forskningsmiljøene 
og i institusjoner og organisasjoner. Forskningsrådet mener derfor det er helt nødvendig 
med et godt samarbeid med forskerne, forskningsinstitusjonene og relevante aktører 
nasjonalt og internasjonalt for å gjennomføre tiltakene i policyen.  
 
Les mer på siden til Forskningsrådet 
 
Lenke til høringen 
 
Høringsfrist 29.august 2019 
 
Torgeir Hoff Skavøy orienterte, og styret diskuterte. 
 

mailto:ida.oygard.haavardsholm@legeforeningen.no
mailto:ida.oygard.haavardsholm@legeforeningen.no
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/navneendring-i-kompetanseomradet-alders-og-sykehjemsmedisin/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/navneendring-i-kompetanseomradet-alders-og-sykehjemsmedisin/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/forskningsradets-policy-for-apen-forskning--ny-mulighet-til-a-gi-innspill/?utm_campaign=27-06-2019&utm_medium=email&utm_source=apsis%C2%A8
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/forskningsradets-policy-for-apen-forskning--ny-mulighet-til-a-gi-innspill/?utm_campaign=27-06-2019&utm_medium=email&utm_source=apsis%C2%A8
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-forskningsradets-policy-for-apen-forskning/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-forskningsradets-policy-for-apen-forskning/
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Vedtak:  Torgeir Hoff Skavøy besvarer høringen.  
 

Sak 185/2019:Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt høring per e-post 13. august 2019 om høring - 
nasjonal veileder for akutthjelpere. [S AK2019012763] 
 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har Helsedirektoratet, i samarbeid 
med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, KS, Stiftelsen 
Norsk luftambulanse og representanter fra andre frivillige organisasjoner, utarbeidet et 
utkast til Nasjonal veileder for akutthjelpere. Oppdraget er en oppfølging av 
anbefalingene fra Akuttutvalget (NOU 2015:17 Først og fremst).  
 
Helsedirektoratet mener denne veilederen skal bidra til å avklare rammene for 
etablering og bruk av akutthjelpere i Norge, og skal bl.a.:  
• Avklare ansvarsforhold, herunder forholdet til relevante bestemmelser i 
helselovgivningen 
• Oppstille minstekrav til kompetanse og utsyr 
• Anbefale rutiner for etablering og bruk av akutthjelpere, herunder krav til avtaler 
mellom oppdragsgiver og utøvende virksomheter/organisasjoner 
• Avklare prinsipper for kostnadsfordeling, forsikringer, mm.  
 
Les mer i vedleggene fra Helsedirektoratet.  
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 
27. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 
nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

Lenke til høringen 
 

Høringsfrist: 27. august 2019 

 
Elisabeth Stura orienterte, og styret diskuterte.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 
 
 

Sak 186/2019: Resultat fra Questback om medlemsinformasjon fra AF og NFA 

 
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin hadde sendt ut 
undersøkelse til medlemmene om medlemsinformasjon. 
 
Tom Ole Øren orienterte om resultatene fra undersøkelsen.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 187/2019: Høring - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell 
utforming av IKT 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 15. august fra Legeforeningen om 
Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT. 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-nasjonal-veileder-for-akutthjelpere/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-nasjonal-veileder-for-akutthjelpere/


 

Allmennlegeforeningen • Yrkesforening i Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo • Telefon 23 10 90 00 

Faks 23 10 90 50 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkonto. 8101 47 77679 • www.legeforeningen.no/af 
  - 11 - 

11 
 
EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner 
skal gjennomføres i norsk lov. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 
sendt forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter ut 
på offentlig høring.  
 
KMD har, i samarbeid med Kulturdepartementet, utarbeidet et høringsnotat som 
skisserer tre mulige modeller for gjennomføring av de nye reglene i norsk rett; kun 
offentlig sektor, hele offentlig og hele privat sektor, eller hele offentlig sektor og deler 
av privat sektor. KMD sitt forslag til gjennomføring av EU-reglene tar utgangpunkt i at 
de skal gjelde for hele offentlig sektor, og deler av privat sektor. 
 
Direktivet og gjennomføringsrettsaktene regulerer offentlige virksomheter, og vil 
gjennomføres full ut for offentlig sektor. Samtidig går KMD lenger enn direktivet i sitt 
forslag, og foreslår følgende:  
• De nye kravene også skal gjelde for virksomheter i privat sektor som jevnlig 
sysselsetter mer enn 50 ansatte (modell 2b). Dette omtales i høringsnotatet som forslag 
til modell/valg av modell for gjennomføring. 
• de 12 nye suksesskriteriene som følger av en oppdatering av WCAG-retningslinjene 
fra versjon 2.0 til 2.1 skal gjelde for alle virksomheter, også private virksomheter med 50 
eller færre ansatte. Begrunnelsen er at dette er en oppdatering av allerede gjeldende 
retningslinjer. 
 
KMD vil beslutte endelig valg av modell etter høringen.  
 
Departementet tar sikte på å innføre regelendringene med virkning fra 1. juli 2020. 
Overgangsperioden er foreslått til 6 måneder, noe som vil medføre at kravene skal 
følges fra 1. januar 2021.  
 
Les mer på siden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 
Lenke til høringen  
 
Høringsfrist:  27. august 2019 
 
Ole Arild Osmundnes orienterte, og styret diskuterte. 
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 
 

Sak 188/ 2019:  Kvalitetsfondet 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 14. august fra Legeforeningen om 
Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
 
Vedtak: Informasjonen sendes medlemmene.  
 

Sak 189/2019: Samarbeid mellom legekontor og apotekfarmasøyt 

 
Tom Ole Øren orienterte om at Helsedirektoratet skal kartlegge samarbeidsmodeller 
mellom legekontor og apotekfarmasøyt.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-gjennomforing-av-eus-nye-regler-om-universell-utforming-av-ikt-i-norsk-rett/id2661591/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-gjennomforing-av-eus-nye-regler-om-universell-utforming-av-ikt-i-norsk-rett/id2661591/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-forslag-til-gjennomforing-av-eus-nye-regler-om-universell-utforming-av-ikt/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/hoering-forslag-til-gjennomforing-av-eus-nye-regler-om-universell-utforming-av-ikt/

