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REFERAT FRA STYREMØTE 

I 

ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

Dato:   21. november 2019 

 

Møtested: Granavolden 

 

Deltakere:  Ivar Halvorsen  

Marit Karlsen 

Marit Tuv 

Peter Christersson 

Tor Magne Johnsen 

Elin Kjølsrød Ødemark 

 

Forfall:  Nils Kristian Klev 

 Dragan Zerajic 

 Marte Kvittum Tangen 

 

Referent:  Camilla Fagerholt 

 

Til stede: Karin Wallin 

 

 

Sak 262/2019: Leders 10 minutter 

 

Utgikk på grunn av leders fravær.  

 

Sak 263/2019: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Legeforeningens samling for lokalforeningslederne 

• Innspillsmøtet til Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo 

• Møte i Oslo Legeforening for tillitsvalgte  

• Invitere pasientorganisasjoner for å finne ut hva som er hovedutfordringene  

o Diabetes forbundet   

o FFNO  

• Erasmus-prosjektet  

• Jobbet lokalt inn mot ordfører i Trondheim  

• Tema nummer i Utposten – det gode samarbeid  
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Sak 264/2019: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 22. oktober 2019 fulgte vedlagt. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 266/2019: Våruka 

 

 Kurskomiteen i kurs i helsepolitikk orienterte om status for kuset. 

 

Sak 267/2019: Evaluering av tariffkonferansen 

 

 Evaluering av tariffkonferansen fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Styret tok evalueringen til orientering.  

 

Sak 268/2019: Regnskapsrapport 3. kvartal 2019 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport 3. kvartal 2019.  

 

 Vedtak: Styret tok regnskapet til orientering.  

 

Sak 269/2019: Arbeidsprogrammet 

 

Alle gruppene var bedt om å se over og gjøre ferdig teksten på Teams til sitt punkt i 

forkant slik at endelig arbeidsprogram kunne ferdigstilles på møtet. 

 

Saken utgikk på grunn av leders fravær.  

 

Sak 270/2019: Endring i utnevning til Allmennmedisinsk forskningsfond 

 

På  møtet i København behandlet styret en utnevning til Allmennmedisinsk 

forskningsfond (AMFF). Elin Kjølsrød Ødemark tok på seg vervet med Marit Tuv som vara. 

I ettertid og etter kontakt med universitetsmiljøene og NFA ønsket leder å sitte tettere 

på dette arbeidet. Saken ble behandlet på epost ved at Nils Kristian Klev er foreslått 

som medlem og Marit Tuv som vara.  

 

Sak 271/2019: Yrkesskadeerstatning for fastleger 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte e-post om yrkesskadeerstatning for fastleger. 

 

Sak 272/2019: Fastlegedagen 

 

 Marit Tuv og Marit Karlsen orienterte om arbeidet med markering av fastlegedagen. 

 

Sak 273/2019: Handlingsplan for fastlegeordningen 

 

Vedlagt innkallingen fulgte Legeforeningens innspillene til trepartssamarbeidet til tiltak 

som skal inn handlingsplanen for fastlegeordningen.  
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Sak 274/2019: Arbeidsgruppe med Oslo kommune - rotasjonsordninger for ALIS utenfor 

fastlegeordningen 

  

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. november 2019 fra Legeforeningen 

om arbeidsgruppe med Oslo kommune - rotasjonsordninger for ALIS utenfor 

fastlegeordningen. 

 

 I Oslo kommune er det ansatt en rekke leger i helseetaten (HEL), sykehjemsetaten (SYE) 

og på legevakten som er omfattet at forskrift om kompetansekrav for leger i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det betyr at disse legene må være spesialister 

i allmennmedisin eller under spesialisering. I henhold til forskrift om spesialistutdanning 

og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) er det kommunen 

som har ansvaret for spesialistutdanningen for allmennleger.  

 

Det er et krav i spesialistutdanningen at man skal være to år i en uselektert praksis. For 

Oslo kommune, som har en stor andel ansatte leger ref ovenfor, byr dette på særskilte 

utfordringer. I den forbindelse har Legeforeningen blitt invitert inn i en arbeidsgruppe 

med Oslo kommune for å se på innretning av, og tilrettelegging for, gjennomføring av 

læringsmål i spesialistutdanning i allmennmedisin for leger utenfor fastlegeordningen. 

Det er avholdt ett møte i arbeidsgruppen.  

 

Legeforeningen har i arbeidet vært opptatt av å ivareta interessene både til de 

ansatte legens om skal inn i utdanningsløp, og fastlegene/fastlegekontorene som skal 

ta imot ALIS.  

 

Da saken ble behandlet på tariffutvalgsmøte den 30. oktober ble det påpekt at det er 

viktig at også en representant fra AF inkluderes i arbeidet. Dette kan enten være i form 

av å være med på arbeidsgruppemøtene og/eller gi løpende innspill til 

arbeidsgruppen. 

 

Elin Kjølsrød Ødemark representerer AF i arbeidet. Ødemark orienterte om arbeidet.  

 

Sak 275/2019: Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. oktober 2019 fra Legeforeningen 

om høring - ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften. 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny e-helselov og 

endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Departementet 

foreslår i første rekke endringer de skriver er nødvendige for å sikre raskere innføring av 

viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, 

sektorinvolvering og styring. 

Departementet skriver at forslaget om en ny e-helselov inngår som en del av 

departementets helhetlige strategi for å styrke det nasjonale e-helsearbeidet. Formålet 

med loven er å styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å legge til rette for  

gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Loven er også ment å legge til rette for 

bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. 
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Loven skal regulere Direktoratet for e- helses rolle i det nasjonale 

digitaliseringsarbeidet, og skal blant annet sørge for en nasjonal konsensusbasert 

styringsmodell og en nasjonal oversikt over relevante e-helsetiltak (nasjonal e-

helseportefølje). 

Endringene som er foreslått gjelder bl.a.: 

• Formålsbestemmelsen 

• Utvidelse av hjemmelsgrunnlag til å omfatte helseregisterloven 

• Flere obligatoriske standarder 

• Myndighet for e-helsedirektoratet å gi aktørene pålegg om at ehelsetiltak med 

nasjonal betydning som ikke er forelagt, skal forelegges for direktoratet. 

• Plikt for Norsk Helsenett SF til å levere bestemte nasjonale e-helseløsninger 

Departementet skriver at de arbeider med sikte på å utarbeide egne 

forskriftsbestemmelser om virksomhetenes plikt til å gjøre tilgjengelig og til betale for de 

nasjonale ehelseløsningene. Dette vil skje i en egen høringsprosess. 

Det er til informasjon satt en egen frist fra HOD for innspill til forslag om overføring av 

dataansvaret for e-resept og kjernejournal til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. 

Denne fristen er allerede 9. desember. Sekretariatet vil vurdere saken og avgi et eget 

høringssvar til dette hvis det vurderes som relevant. Hvis noen av foreningsleddene 

ønsker å sende inn et innspill til akkurat dette spørsmålet bes de ta kontakt med 

saksbehandler snarlig. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 9. desember 2019. 

Peter Christersson orienterte, og styret diskuterte. 

Vedtak: Høringen besvares med svaret til Christersson.  

Sak 276/2019: Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til 

endringer i legemiddelloven og apotekloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 1. november 2019 fra Legeforeningen 

om høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i 

legemiddelloven og apotekloven. 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i 

legemiddelloven og apotekloven, samt grossistforskriften og apotekforskriften for å 

kunne innføre tiltak som skal bidra til å styrke legemiddelberedskapen. 

Forslaget er ment å gi hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge apotek og grossist 

restriksjoner ved utlevering, salg og eksport av legemidler ved fare for eller ved en 

etablert mangelsituasjon. Departementet foreslår også at grossistene og apotekene gis 

en plikt til å gi Legemiddelverket elektronisk tilgang til lagerstatus. I tillegg inneholder  

 

 

 

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/ny-e-helselov-og-endringer-i-ikt-standardforskriften/
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forslaget hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på flere av 

handlingsnormene som omfattes av forslaget. 

Forslaget skal ivareta mangelsituasjoner som faller utenfor helseberedskapslovens 

virkeområde. Det innebærer at mangelsituasjoner som oppstår under krig, kriser og 

katastrofer i fredstid ikke omfattes av dette forslaget. Forslaget skal gi 

hjemmelsgrunnlag for å kunne iverksette ulike tiltak hvor det er fare for eller foreligger et 

midlertidig eller permanent avbrudd i legemiddelforsyningen.  

Høringsfrist: 6. desember 2019 

Vedtak: AF besvarer ikke høringen.   

Sak 277/2019: Intern høring – Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk 

debatt, aktuelle saker m.m. 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 31. oktober 2019 fra Legeforeningen 

om  intern høring – Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle 

saker m.m. 

Legeforeningens landsstyremøte 2020 avholdes tirsdag 26.- torsdag 28. mai på Soria 

Moria Hotell, Oslo. For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig at 

Legeforeningens sentralstyre lager et forslag til tema for den helsepolitiske debatten og 

forslag til temaer for aktuelle saker, og ber om foreningsleddenes tilbakemeldinger på 

dette og eventuelt alternative forslag.  

Sentralstyret foreslår følgende tema for den helsepolitiske debatten: 

• Sak 7 - Helsepolitisk debatt: Fastlegeordningen – nå eller aldri  

Sentralstyret foreslår følgende temaer til Sak 9 Aktuelle saker: 

• Sak 9.1. Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter 

• Sak 9.2 Arbeidsmiljø og ytringsfrihet i sykehus  

Les mer om forslagene på Legeforeningens høringssider. Sentralstyret imøteser 

foreningsleddenes tilbakemelding på forslagene. 

Høringsfrist: 12. desember 2019.  

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

Sak 278/2019: Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-

avtalen 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. november 2019 fra Legeforeningen 

om høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen. 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om tilskudd til 

bransjeprogrammer under IA-avtalen. Arbeids- og sosialdepartementet mener 

hensikten med forskriftsendringene er å gi myndighetene og IA-koordineringsgruppen  
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en underveisrapport for fremdriften for de tiltak som er iverksatt, eventuelt endringer 

som er foretatt underveis.  

Departementet foreslår blant annet følgende forskriftsendring:  

§ 7 Søknad om tilskudd  

Etter § 7 skal søknad om tilskudd sendes inn innen 15. november året før det året 

tilskuddet gjelder for. Dersom det ikke er endringer i programplanen eller prognoser for 

bruk av midler kommende år i forhold til det som ble rapportert etter § 6 bokstav c, er 

det tilstrekkelig å vise til halvårsrapporten i søknaden.  

Denne høringen skal behandles administrativt og innspillene sendes inn via 

Akademikernes høringssvar.  

Les mer på siden til Arbeids- og sosialdepartementet her.  

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 

20. november 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 

nettsider. 

Høringsfrist: 20. november 2019.  

Vedtak: AF besvarer ikke høringen.  

 


