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 Godkjent 8. desember 2021  

 
 

  

 REFERAT FRA STYREMØTE   

I   

ALLMENNLEGEFORENINGEN   
   

  

Dato:    19. oktober 2021  

    

Møtested:   Gardermoen  

   

Deltakere:    Nils Kristian Klev    

Marit Karlsen   

Marit Tuv fra    

Peter Christersson   

Christine Agdestein 

Hans-Christian Myklestul 

Kari Svenkerud Fresvik  

 

Forfall:  Marte Kvittum Tangen   

  

Referent:    Camilla Fagerholt   

  

Til stede:   Tone Skoglund  
 

 

Sak 180/2021:  Leders 10 minutter 

  

• Sentralstyrets arbeidsmøte, arbeidsprogram og satsningsområde: utdanning, 

sykehusbygg og fastlegeordningen. 

• Mediedekning 

• Ledermøte AF og NFA 

• Kontaktmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 

• Tillitsvalgtsamlingen til NMF – innlegg om det å være allmennlege. Nils Kristian Klev 

skal holde foredrag om temaet i Oslo i november.  

• Forespørsel fra Delta, som sliter med å få praksisplasser for studenter 

 

Sak 181/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Deltakelse i Helsefellesskapene 

• Møte med farmasøytene om pilot i Bergen hvor farmasøytene har vært tilknyttet 

fastlegekontorene 

• Konsulentbyråer som ser på helsekommuner  
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• Ekspertgruppen – legevakt 

• Solstrandkurset 

• Juss-kiosk på Våruka 

• Mediekontakt 

• Møte om Helsefellesskap  

• Alternativ betaling på legevakt 

• Kontakt med førstelandsrådene  

• Ullevål sykehus  

• Legevakt 

• Veiledning av ALIS 

• Politikerskole 

• Helseplattformen 

• Sammensetningen av ny Helse- og omsorgskomiteen   

• Uttalelse til Dagens perspektiv  

• Møte i ALIS-utvalget om nasjonal ALIS-ordning 

 

Sak 182/2021: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 15. - 16. september 2021 fulgte vedlagt.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

   

 

Sak 185/2021: Årshjul 

 

Utkast til årshjul ble gjennomgått på styremøtet. 

 

Sak 186/2021: Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen (20. oktober kl 10.00) 

 

Lars Duvaland og Hanne Riise-Hanssen fra avdeling for jus og arbeidsliv i 

Legeforeningen orienterte om avdelingens ansvarsområder.  

 

Sak 187/2021: Papirløse og fastlegeordningen 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. september 2021 fra 

Legeforeningen om papirløse og fastlegeordningen.   

Helsepersonell skal yte gode helsetjenester til alle. Det er kommunen som har ansvar 

for helsetjenesten til de som oppholder seg i kommunen.  

Saken var usatt fra forrige styremøtet, og Marit Tuv har ansvaret for saken.   

Det er en kompleks sak, og styret ønsker at fagavdelingen og avdeling for jus og 

arbeidsliv ser på saken og utreder den.  

Sak 188/2021: Fastlegen.no 

 

 

 

Sak 189/2021: Invitasjon til Yngre legers forenings 110-års jubileum 
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 7. oktober 2021 fra Yngre legers 

forening til foreningens 110 - års jubileum.  

 

Vedtak: Nils Kristian deltar fra Allmennlegeforeningen. 

Sak 190/2021: Høring - Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og 

brukerregister 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. september 2021 om Høring - 

Forslag til endringer i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Forslag til endringer i 

forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. 

Etter forslaget vil private virksomheter som yter tannhelsetjenester få en plikt til å 

sende inn helseopplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Plikten 

foreslås forskriftsfestet ved at det tas inn et nytt fjerde ledd i Forskrift om kommunalt 

pasient- og brukerregister § 3-1. Helsedirektoratet legger frem at det tas sikte på at 

forskriftsendringen skal gjelde fra og med 1. januar 2022. 

 

Helsedirektoratet skriver at KPR ble opprettet i 2017 for å gi kommunale og sentrale 

myndigheter et bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre utdyper direktoratet at det i 

forarbeidene til lovgrunnlaget og forskriften for KPR ble behovet for å samle inn data 

fra private tilbydere av helsetjenester som ikke har driftsavtale med kommune eller 

fylkeskommune omtalt særskilt. I forbindelse med at hjemmelen for KPR ble tatt inn i 

helseregisterloven uttalte Stortingets helse- og omsorgskomité blant annet at den så 

det som formålstjenlig at KPR omfatter hele primærhelsefeltet da det også mangler 

kunnskap om tannhelsetjenesten for voksne, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 

om helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (Innst. 373 L (2015-2016)). 

 

Legeforeningen har vært kritiske til at det innsamles en betydelig mengde sensitive 

data som samles i ett stort register, uten pasientens samtykke og uten at pasienten 

har en generell reservasjonsadgang, se Legeforeningens høringsuttalelse vedrørende 

forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 2017 her. Forslaget som nå 

sendes på høring innebærer en ytterligere utvidelse når det gjelder mengden 

opplysninger som innsamles til KPR. 

 

Vi legger i saken opp til et kortfattet høringssvar, hvor vi vil påpeke det prinsipielle for 

å markere forhold som gjennomgående har vært viktig for Legeforeningen. Dette 

knytter seg for det første til personvern. Legeforeningen vil også påpeke risikoen for 

betydelig økt tidsbruk for helsepersonell når deres dokumentasjonspraksis må endres 

som følge av krav om strukturerte data til styrings-, analyse og administrative formål. 

Vi ber om innspill dersom høringsinstansene har øvrige merknader til at private 

virksomheter som yter tannhelsetjenester pålegges en plikt til å innrapportere 

strukturerte data til KPR. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. november 2021 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-kommunalt-pasient-og-brukerregister/
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Nils Kristian orienterte, og styret diskuterte saken.  

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 191/2021: Høring - endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om 

pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp 

utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. september 2021 om høring - 

endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og 

om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen av 

endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og 

om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i 

risikoklasser). 

 

Departementet skriver at helsepersonell som yter helsehjelp utenfor den offentlige 

helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å yte tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning 

(NPE). Årlig tilskuddssats per årsverk er fastsatt i forskrift, basert på risikoen 

personellgruppen har for å påføre pasienter skade. Helsepersonellgrupper må derfor 

plasseres i en risikoklasse. 

 

Videre utdypes det at NPE har, på oppdrag fra departementet, kommet med forslag 

til hvilken risikoklasse de nye autoriserte helsepersonellgruppene skal plasseres i. 

Departementet foreslår derfor i samsvar med forslagene fra NPE at osteopater og 

naprapater plasseres i risikoklasse 2 og at paramedisinere plasseres i risikoklasse 4. 

Dette under forutsetning av at Stortinget slutter seg til forslaget om å autorisere de 

nye gruppene av helsepersonell. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 31. oktober 2021 

Nils Kristian orienterte, og styret diskuterte saken.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

Sak 192/2021 Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 5. oktober 2021 om høring av 

forslag til endringer i kjernejornalforskriften. 

 

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

endringer i kjernejournalforskriften. 

 

Departementet foreslår i denne høringen at det presiseres at helsepersonell med 

legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-endring-i-forskrift-31.-oktober-2008-nr.-1166-om-pasientskadelovens-virkeomrade-og-om-tilskuddsplikt-for-den-som-yter-helsehjelp-utenfor-den-offentlige-helse-og-omsorgstjenesten/
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relevante legemiddelopplysninger om pasienten, herunder pasientens 

legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgangen skal 

kunne gis uten pasientens samtykke. 

 

Departementet viser til at pasientens legemiddelliste er en del av pasientens journal, 

se pasientjournalforskriften § 6 bokstav e og § 9. Og at det derfor er naturlig at 

tilgang til legemiddelopplysninger i kjernejournalen, herunder pasientens 

legemiddelliste, i helsehjelpsøyemed kan gis på samme vilkår som tilgang til de 

øvrige opplysningene i pasientens journal. 

 

Videre utdyper departementet at det allerede er nedfelt i kjernejournalforskriften at 

enkelte grupper helsepersonell har samtykkefritak for å gjøre oppslag i kjernejournal 

og at den foreslåtte endringen vil fjerne en utilsiktet forskjell mellom helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie. 

 

Departementet skriver at det presiseres i kjernejournalforskriften at pasienten kan 

motsette seg at pasientens legemiddelliste gjøres tilgjengelig, jf. pasientjournalloven 

§ 17. Departementet forutsetter at det fortsatt må være adgang til å motsette seg at 

helseopplysninger behandles i nasjonal kjernejournal. 

  

Dokumenter 

Høringsfrist: 19. november 2021 

  Nils Kristian orienterte, og styret diskuterte saken.  

 

 Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

 

Sak 193/2021: Pasientreiser 

  

Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 18. oktober 2021 fra Legeforeningen 

hvor det videresende en henvendelse fra pasientreiser.  

Pasientreiser HF jobber med flere tiltak som vil gjøre det mulig å overføre mer av 

bestillingsansvaret (rekvirering av pasientreiser) fra behandler til pasient. Blant annet 

gjennom selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no. For å få til dette, må dagens 

rekvisisjonspraksis evalueres og endres. En arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra Pasientreiser HF, Pasientreisekontorene, brukerrepresentanter, samt 

representanter fra primær- og spesialisthelsetjenesten har utarbeidet et forslag til ny 

rekvisisjonspraksis. 

Pasientreiser er i tett dialog med de regionale helseforetakene og 

brukerorganisasjoner, men ønsker å få innspill til forslag til ny rekvisisjonspraksis fra 

behandlere og grupper som rekvirerer på sykehus/legesenter. Har du forslag til 

behandlergrupper vi kan kontakte hos dere? Vi ønsker innspill fra leger, sykepleier, 

helsesekretærer og andre som vurderer og rekvirerer pasientreiser.  

Vedtak: Marit Tuv deltar fra Allmennlegeforeningen.  
 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-av-forslag-til-endringer-i-kjernejournalforskriften/hoeringsgrunnlag/

