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REFERAT FRA STYREMØTE   

 

I   

 

ALLMENNLEGEFORENINGEN   

    

   

Dato:    25. august 2021   

    

Møtested:   Legenes hus     

    

Deltakere:     Nils Kristian Klev     

Ivar Halvorsen     

Marit Karlsen    

Marit Tuv   

Peter Christersson  

Kirsten Rokstad    

Ronny Cassells  

    

Forfall:   Dragan Zerajic og Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for 

allmennmedisin     

   

Referent:     Camilla Fagerholt    

  

Tilstede:   Tone Skoglund  

   

Sak 124/2021: Leders 10 minutter 

  

• Viktige datoer:  

o Dagens medisin skal arrangere Helsedagen den 2. september 2021 

(DM Arena Helsedagen 2021 - DM Arena - Dagens Medisin) 
o Legeforeningen arrangerer politisk debatt 7. september 2021: kl 08.00 

– 09.00 

o NFA, AF og NSDM planlegger en fastlegekonferanse lunsj til lunsj 26. – 

27. januar 2022. 

• SKIL omgjøres til stiftelse og vil finansieres via statsbudsjettet fra 2022. 

• Pasientens legemiddelliste prosjektet – oppstart i Bergen i september 

• Rammeavtalen i Oslo kommune  

• Tjenestebasert adressering  

• Oppsummering av Arendalsuka 
 

https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/dm-arena-helsedagen-2021/
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Sak 125/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Takst for hurtigtester – corona   

• Feberklinikker 

• Møte i Bergen med politikere  

• Medlemsbrev  

• Ekspertgruppa – legevakt  

• Henvendelse fra Aftenposten om sykemeldinger  

  

Sak 126/2021: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 17. juni 2021 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

 Foreningens time på Solstrand: undersøker muligheten for at en lokal tillitsvalgt kan 

delta.  

 

 Vedtak:  Referatet ble godkjent.  

  

 

Sak 128/2021 Regnskap 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte regnskapsrapport for 2. kvartal 2021. 

 

 Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

Sak 129/2021: Nasjonal ALIS-ordning 

 

 AF styret hadde mottatt notat fra ALIS-utvalget om nasjonal ALIS-ordning.  

 

 Styret diskuterte innspillene. En ser behovet for ulike tilknytningsformer under 

spesialiseringen og behovet for god sosioøkonomisk trygghet. I påvente av bedre 

rammebetingelse for næringsdrift til det være behov for kompenserende ordninger 

ved egen eller barns sykdom.   

 

 Vedtak: Nils Kristian Klev følger opp saken i tråd med diskusjonen i styret.   

 

Sak 130/2021 NAV trenger fastleger til arbeidsgruppe for å modernisere 

legeerklæring ved arbeidsuførhet 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon fra NAV til å delta i 

arbeidsgrupper for å modernisere legeerklæring ved arbeidsuførhet.  

 

Ivar Halvorsen og Peter Christersson deltar i arbeidsgruppen fra 

Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 131/2021: Varslingsutvalget - oppnevning av medlemmer for perioden 2021 – 

2023 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 12. august 2021 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å foreslå et medlem av varslingsutvalget for perioden 2021 – 2023. 
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Frist: 15. september 2021. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår at Nils Kristian Klev reoppnevnes.   

Sak 132/2021: Overlegeforeningen - 60 år - invitasjon til jubileumskurs 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon av 7. juli 2021til 

Overlegeforeningens jubileumskurs og festmiddag tirsdag 31. august og onsdag 1. 

september 2021.  

 

 Vedtak: AF har dessverre ikke mulighet til å delta, og hører om mulighet for å sende 

en videohilsen.  

 

Sak 133/2021: Ungdom plassert på institusjon - fastlegenes plikter 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 13. august 2021 fra 

Legeforeningen hvor de oversender korrespondanse med et medlem om ungdom 

plassert på institusjon - fastlegenes plikter. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 134/2021: Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-

standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-

helseløsninger 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 21. juni 2021 om høring - Forslag til 

endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og 

betaling for nasjonale e-helseløsninger. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringen Forslag 

til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av 

og betaling for nasjonale e-helseløsninger. 

 

Høringen gjelder forslag til endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21 og forskrift om 

IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten med nye §§ 9 til 19.  

 

Forslagene er en direkte oppfølging av høringen om en ny e-helselov og endringer i 

IKT-standardforskriften i 2019/20. Høringen møtte den gang massiv motstand, og 

forslaget som da var på høring ble skrinlagt.  

 

Departementet foreslår ingen ny e-helselov. Foreliggende høring går ut på at det i 

pasientjournallovens § 8 lovfestes en hjemmel for at departementet i forskrift kan 

pålegge virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og ta 

i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet. Pålegg kan rette seg 

mot virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter 

spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, apotekloven og 

tannhelseloven, jf. § 8 andre ledd. Forslaget omfatter løsningen for elektroniske 

resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert 

grunndata. Hvilke virksomheter som konkret foreslås å pålegges og gjøre 

tilgjengelig og ta i bruk disse løsningene, følger av forslaget til forskrift om IKT-

standarder i helse- og omsorgstjenesten §§ 9 til 12. Lov- og forskriftsforslagene 
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pålegger også virksomhetene å betale for forvaltning og drift av løsningene. Norsk 

helsenett SF skal ha plikt til å tilby de nasjonale e-helseløsningene til helse- og 

omsorgssektoren. 

 

Departementet foreslår også at Norsk helsenett SF gis hjemmel til å innhente 

personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt og til å etablere 

en kopi av Folkeregisteret, som også kan sammenstilles med andre nødvendige 

opplysninger. Folkeregisteropplysningene kan benyttes av virksomheter i 

helsesektoren, som selv har hjemmel til å motta slike opplysninger. Dette forslaget er 

uavhengig av forslaget til plikten til å tilgjengeliggjøre og betale for de nasjonale e-

helseløsningene. 

 

Departementet skriver at formålet med lov- og forskriftsendringene er å styrke og 

legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å bidra til gode og 

effektive helse- og omsorgstjenester. Endringene skal også legge til rette for bedre 

nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. 

 

Et lesetips for saken, er å lese utkastet til lov- og forskriftsforslaget som ligger på side 

70-74. Dette gir en rask innføring i hva forslaget handler om.  

 

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på visse punkter som særlig 

berører avtalespesialister og fastleger, bl.a: 

• Om det er hensiktsmessig å pålegge avtalespesialistene plikt til å gjøre 

kjernejournal tilgjengelig fra virksomheten allerede fra 1. januar 2022. 

(Høringsnotatets punkt 4.3.2). 

• Departementet foreslår at helseforetak, legevakt, fastleger samt apotek og 

bandasjist pålegges å ta i bruk og gjøre tilgjengelig e-resept i virksomhetene fra 1. 

januar 2022. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om denne plikten 

også bør omfatte bl.a. private sykehus og avtalespesialister, og om det ligger til 

rette for innføring av plikt om tilgjengeliggjøring fra 1. januar 2022. (Høringsnotatets 

punkt 4.3.3) 

• Om det bør vurderes å forskriftsfeste en plikt for fastleger til å gjøre tjenester for 

selvbetjening og dialog tilgjengelig på helsenorge.no og eventuelt tidspunktet for 

innføringen av en slik plikt. (Høringsnotatets punkt 4.3.4). 

 

Legeforeningen har i den tidligere høringsrunden ikke støttet forslaget til ny e-

helselov og forslaget til endring av forskrift om e-helsestandarder som det ble 

presentert i 2019. Les hele høringsuttalelsen og se høringsgrunnlaget på 

Legeforeningens hjemmeside. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 27. juli 2021 

Høringen er ferdigbehandlet per e-post.  

Sak 135/2021 Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 23. juni 2021 om høring - Forslag til 

endringer i kreftregisterforskriften. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-pasientjournalloven-og-ikt-standardforskriften-tilgjengeliggjoring-av-og-betaling-for-nasjonale-e-helselosninger/
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Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert det slik at dagens regler om hvilke 

opplysninger som kan registreres i tilknytning til screeningprogrammer for tidlig 

kreftdiagnose ikke tar høyde for dagens krav til nødvendig kvalitetssikring av slike 

programmer. 

 

Departementet foreslår derfor en utvidelse av listen over opplysninger som kan 

registreres i tilknytning til undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll av 

kreftsykdom (screeningprogrammer). Videre skriver departementet at det foreslås 

at det går klart frem av forskriften at alle relevante og nødvendige medisinske 

opplysninger om undersøkelsen, inkludert oppfølgende undersøkelser, opplysninger 

som kan ha betydning for undersøkelsen, samt eventuelle komplikasjoner forårsaket 

av undersøkelsen, kan registreres. 

 

Det foreslås også adgang til å registrere helsepersonellnummeret eller annen 

personidentifikator til lege eller annet helsepersonell som utfører undersøkelsen 

og/eller stiller diagnosen, samt informasjon om hvorvidt eventuelle kvalitetskrav for 

programmet er vurdert å være oppfylt for vedkommende. Dette kan blant annet 

omfatte prøvetakende lege, skopør, radiolog, radiograf og patolog. 

Departementet foreslår at helsepersonellet gis anledning til å reservere seg mot at 

identitetsopplysninger knyttet til vedkommende registreres i Kreftregisteret. 

 

Departementet foreslår ingen endringer i reglene om samtykke og reservasjon for 

deltakerne. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Ivar Halvorsen orienterte, og styret diskuterte saken. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

Sak 136/2021: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling 

av underernæring 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post om høring - Nasjonal faglig 

retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om Nasjonal faglig 

retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. 

 

Helsedirektoratet skriver at underernæringsretningslinjen ble utgitt for første gang i 

2009 etter initiativ fra fagmiljøet. Videre utdypes det at det er fremdeles et gap 

mellom retningslinjens anbefalinger og utøvet praksis i helse- og omsorgstjenesten. 

Andelen personer som vurderes for risiko for underernæring i helse- og 

omsorgstjenesten er lav, og ikke alle som vurderes å være i risiko for underernæring 

blir videre kartlagt og får igangsatt tiltak. Direktoratet forklarer at det er store 

variasjoner mellom sykehus og mellom fylker og kommuner. Tilsyn og revisjoner har 

avdekket mangelfull ernæringsoppfølging som utfordrer pasientsikkerheten. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-kreftregisterforskriften/hoeringsgrunnlag/
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Revisjonsarbeidet startet opp i 2018, og i 2019-20 ble det besluttet at det tidligere 

Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder skal omgjøres til nasjonale faglige 

råd. Til grunn for både forrige og revidert utgave av underernæringsretningslinjen 

ligger den britiske nasjonale faglige retningslinjen for forebygging og behandling av 

underernæring fra NICE. Den ble sist oppdatert i 2017. 

 

Helsedirektoratet skriver at målet med revisjonen av retningslinjen er å redusere 

uønsket variasjon i forebygging og behandling av underernæring. Det har i den 

sammenheng vært et mål at det skal bli enklere å vurdere risiko for underernæring i 

helse- og omsorgstjenesten, og at risikovurdering blir gjort på en ensartet og 

standardisert måte. 

 

Revidert versjon av retningslinjen, skriver direktoratet, er mer strukturert og tydelig. 

Den består av totalt ni anbefalinger fordelt på fem kapitler. I tillegg kommer kapittel 

om metode og prosess. Åtte av anbefalingene i revidert utgave av retningslinjen er 

videreført fra forrige versjon av retningslinjen, da anbefalingene står seg basert på 

NICE-retningslinjen. Anbefalingen om verktøy for å vurdere risiko for underernæring 

er ny, og utarbeidet etter GRADE-prinsippene. 

 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på retningslinjen som helhet og hver av 

de ni anbefalingene, samt kapittelet om metode og prosess. 

 

I tillegg ønskes tilbakemelding på om anbefalingene:  

- er tydelige 

- har mangler  

- kan mistolkes 

- er gjennomførbare, dvs. om de enkelt kan følges 

 

Direktoratet skriver at de ber spesialt høringsinstansene om å bringe inn erfaringer 

fra praksisfeltet i sine innspill, for eksempel når det gjelder: 

- hvor ofte risikovurdering gjentas, både for personer som ved første risikovurdering 

er vurdert å være i risiko for underernæring og personer som er vurdert ikke å være i 

risiko - samhandling på tvers og ansvars- og arbeidsfordeling mellom tjenestenivå 

(kommune, allmennlege, spesialisthelsetjeneste) for personer som har mange treff- 

og oppfølgingspunkt i helse- og omsorgstjenesten 

 

Direktoratet ønsker både begrunnelse og forslag til endringer der høringsinstansene 

har innspill. Videre skriver de at de ber om at det skrives så konkret som mulig 

hvilken del av hver enkelt anbefaling det gis tilbakemelding på. 

Dokumenter 

 Høringsfrist: 23. august 2021 

Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen. 

Sak 137/2021 Høring av endringer i tobakksskadeloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. juni 2021 om høring av 

endringer i tobakksskadeloven. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernaring/
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Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om 

endringer i Tobakkskadeloven. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt en rekke forslag til endringer i lov 9. 

mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven, tsl.) med forskrifter 

på høring, som ledd i oppfølgingen av den nasjonale tobakksstrategien for 2019–

2021, inntatt i kap. 6.5 i Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit 

trygt samfunn. 

 

Departementet skriver at tobakksrøyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom 

og tidlig død i Norge. I tillegg er røyking sosialt skjevfordelt og den største 

enkeltfaktoren for sosiale helseforskjeller her i landet. Røyking har derimot blitt kraftig 

redusert over tid. Departementet forklarer at denne positive utviklingen ikke har 

skjedd av seg selv, men skyldes en rekke tobakksforebyggende tiltak opp igjennom 

årene.  

 

Videre utdypes det at som følge av endret forbruksmønster er det også behov for å 

endre fokuset til tobakkspolitikken. I de siste årene har det kommet en rekke nye 

produkttyper på det internasjonale markedet, slik som e-sigaretter, produkter med 

oppvarmet tobakk og nikotinprodukter uten tobakk. 

 

Med dette lovforslaget ønsker derfor departementet å redusere bruken av 

tobakksvarer og nikotinprodukter, særlig blant unge. Dette skriver de skal særlig 

oppnås gjennom å redusere varenes tiltrekning på og tilgjengelighet for barn og 

unge. Videre ønsker departementet å beskytte befolkningen, og særlig barn, mot 

passiv røyking. 

 

Departementet ber om tilbakemelding på, blant annet, følgende forslag: 

 

- Forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med smak (unntatt 

tobakkssmak) samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter. 

- Hevet aldersgrense til 25 år for e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere for å gjøre 

dem mindre tilgjengelige for barn og unge. 

- Regulering av e-sigaretters pakninger slik at de ikke kan påføres glitter, 

tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge. Det 

foreslås også en presisering av forbudet mot såkalt «brand stretching». 

- Forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, lekeplasser og i 

private biler med barn til stede. 

- Røykeforbud i innendørs fellesområder som er tilknyttet flere boenheter, og en 

tydeliggjøring av boenhetenes mulighet til å vedta røykeforbud på utendørs 

fellesområder. 

- Minstestørrelse for snus. 

- Unntak fra oppstillingsforbudet og aldersgrensen for askebeger. 

- Videreføring av dagens forbud mot vannpipetobakk og ev. forbud mot 

urtebaserte røykeprodukter. 

 

Departementet forklarer at de foreslåtte tiltakene inngår i oppfølgingen av 

regjeringens tobakksstrategi, sammen med tiltak som tobakkskampanjer, avgifter 

og et nytt røykesluttprosjekt med gratis legemidler. Departementet mener tiltakene 

vil samlet bidra til å forebygge bruk av tobakksvarer og nikotinprodukter blant 

unge, beskytte befolkningen mot passiv røyking og på sikt redusere de sosiale 
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helseforskjellene forårsaket av tobakksbruk. 

 

Departementet redegjør i høringsnotatets Kapittel 12 for problemstillinger knyttet til 

utviklingen med stadig nye typer spesialforretninger for tobakksvarer og e-

sigaretter. Det foreslås ingen konkrete tiltak, men de ber særlig om innspill på hvilke 

tiltak som bør utredes og iverksettes for å motvirke utviklingen. 

 

Departementet understreker at regjeringen ikke har tatt stilling til forslagene i 

høringsnotatet, og vil først gjøre det etter høringen er gjennomført. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 138/2021 Høring - Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet 

bedriftshelsetjenesteordning 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 01. juli 2021 om høring - Forslag 

om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning. 

Legeforeningen har fra Arbeids- og sosialdepartementet mottatt høringen Forslag til 

tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning. 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i regelverket om utbygging av 

bedriftshelsetjeneste og om bedriftshelsetjenesters oppgaver og arbeid i 

virksomhetene. Formålet med endringene, skriver departementet, er en mer 

målrettet og effektiv, og dermed også enklere bedriftshelsetjenesteordning. 

 

Departementets forslag for å gjøre dette bygger på vurderinger og forslag fra en 

prosjektgruppe som 1. november 2020 la frem en tiltakspakke for videre utvikling av 

bedriftshelsetjenesten. Denne prosjektgruppen ble ledet av departementet med 

medlemmer fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og med 

partene i arbeidslivet i en referansegruppe. Denne tiltakspakken omfatter både 

regelverksforslag og forslag om andre virkemidler, som tilsyn, veiledning og 

formidlingsarbeid. Departementet skriver under punkt 2 i høringsnotatet at dette 

inkluderer blant annet: 

 

• klargjøring av kriteriene for krav om bedriftshelsetjeneste "når risikoforholdene tilsier 

det"  

• faglig grunnlag og prosess for en jevnlig oppdatering av bransjeforskriften om 

bedriftshelsetjeneste  

• tydeliggjøring og formidling av kravene for å få dispensasjon fra bransjeforskriften  

• tydeliggjøring i regelverket av hva som er bedriftshelsetjenestens formål, roller og 

oppgaver  

• innføring av nye forskriftskrav rettet mot bedriftshelsetjenesten, blant annet krav til 

dokumentasjon av arbeidsmetodikk, dvs. at målrettet forebyggende 

arbeidsmiljøarbeid prioriteres  

• videreføring av dagens godkjenningsordning, samtidig som ordningen utvides til å 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-av-endringer-i-tobakksskadeloven/
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omfatte et nytt krav for alle ansatte i bedriftshelsetjenesten om obligatorisk 

opplæring i bedriftshelsetjenestens formål, roller, oppgaver og arbeidsform 

 

Departementet skriver at prosjektgruppen hadde også en rekke andre forslag om 

tilsyn, veiledning og formidling. Disse forslagene følges opp i en annen 

sammenheng. 

 

I rapporten fra november 2020 skriver prosjektgruppen at de har i stor grad tatt 

utgangspunkt i anbefalinger fra en uavhengig ekspertgruppe som i mai 2018 la 

frem rapporten "Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med 

fokus på kjerneoppgaver".  

 

Legeforeningen ble i 2018 invitert til å gi innspill til Arbeids- og sosialdepartementets 

høring av ekspertutvalgets rapport. Høringsuttalelsen fra 2018 kan leses på 

Legeforeningens høringssider. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. september 2021 

Marit Tuv orienterte, og styret diskuterte saken.  

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

Sak 139/2021 Høring: Forslag til endringer i regelverket for organisering av 

klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og 

folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og 

taushetsplikt mv. 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. juli 2021 om høring: Forslag til 

endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler 

helsesaker, og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende 

innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag 

til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler 

helsesaker, innføring av lovhjemmel for innhenting og utlevering av taushetsbelagte 

opplysninger i pasientskadesaker, og endringer i saksbehandlings- og 

taushetspliktreglene som gjelder for Helfo og Nasjonalt klageorgan for 

helsetjenesten (Helseklage) i saker etter folketrygdloven. 
 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en statlig etat underlagt 

Helse- og omsorgsdepartementet. Organet behandler klager på vedtak fra en 

rekke instanser, blant annet Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5. Videre 

skriver departementet at Helseklage er også sekretariat for fire uavhengige 

nemnder som behandler klagesaker. Dette er Klagenemnda for behandling i 

utlandet, Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd og 

Apotekklagenemnda. Departementet utdyper at som sekretariat mottar og 

forbereder Helseklage saker som skal behandles i nemndene. I enkelte 

pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-om-tiltak-for-en-forenklet-og-mer-malrettet-bedriftshelsetjenesteordning/
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Pasientskadenemnda. 

 

I høringsnotatet foreslår departementet: 

 

Endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler 

helsesaker. 

I punkt 3 (s. 9 – 19) skriver departementet at det foreslås ulike endringer som vil gi et 

mer ensartet regelverk for de klagenemndene som Helseklage er sekretariat for. 

Forslagene innebærer at medlemmer til alle nemndene oppnevnes for tre år av 

gangen, jf. punkt 3.2, og at det ikke vil være noen begrensninger i hvor mange 

ganger et medlem kan gjenoppnevnes, jf. punkt 3.3. Videre foreslås at antallet 

medlemmer i Helsepersonellnemnda og Apotekklagenemnda reduseres fra syv til 

fem, jf. punkt 3.4. Det foreslås også at lederen for Helsepersonellnemnda og 

Apotekklagenemnda og lederen for Klagenemnda for behandling i utlandet gis 

hjemmel til å bestemme at sekretariatet kan treffe avgjørelser på vegne av 

nemnda, jf. punkt 3.5. 

 

Innføring av lovhjemmel for innhenting og utlevering av taushetsbelagte 

opplysninger i pasientskadesaker 

I punkt 4 (s. 19 – 39) foreslår departementet endringer i pasientskadeloven som 

gjelder innhenting av taushetsbelagte opplysninger under saksforberedelsen. Det 

foreslås at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda med 

Helseklage som sekretariat får lovhjemmel for slik informasjonsinnhenting. De 

aktuelle offentlige og private instansene skal etter forslaget utlevere 

taushetsbelagte opplysninger med grunnlag i lovbestemmelsen, uten samtykke fra 

skadelidte. 

 

Endringer i saksbehandlings- og taushetspliktreglene som gjelder for Helfo og 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i saker etter folketrygdloven 

I punkt 5 (s. 39 – 50) foreslår departementet endringer i folketrygdloven særlig 

knyttet til Helseklages behandling av klager over Helfos vedtak etter 

folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester. I punkt 5.2 foreslås at 

Helseklage i slike saker får lovhjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger 

fra andre offentlige og private instanser uten samtykke fra den opplysningene 

gjelder. I punkt 5.3 foreslås at de taushetspliktreglene som gjelder for Helfo, også 

skal gjelde for Helseklage i saker etter folketrygdloven kapittel 5. Forslagene i punkt 

5.3.2 innebærer også visse andre endringer og klargjøringer med hensyn til 

anvendelsesområdet for saksbehandlingsreglene i folketrygdloven § 21-11 a mv., 

blant annet hva gjelder saker etter folketrygdloven kapittel 21, 22 og 25. 

 

Departementet opplyser om administrative og økonomiske konsekvenser av 

forslagene i punkt 6 (s. 50 – 52). Samt utkast til endringer i lover og forskrifter i punkt 7 

(s. 52 – 58). 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Marit Karlsen orienterte, og styret diskuterte.   

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

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-regelverket-for-organisering-av-klagenemndene-som-behandler-helsesaker-og-endringer-i-pasientskadeloven-og-folketrygdloven-vedrorende-innhenting-av-taushetsbelagte-opplysninger-og-taushetsplikt-mv/
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Sak 140/2021 Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. juli 2021 om høring- forslag til 

regulering av konverteringsterapi. 

Legeforeningen har fra Kulturdepartementet mottatt høring om forslag til regulering 

av konverteringsterapi. 

 

Etter stor offentlig oppmerksomhet rundt konverteringsterapi høsten 2019 ble det 

nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av deltakere fra 

Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Departementet skriver 

at denne arbeidsgruppen har vurdert i hvilken utstrekning handlinger knyttet til 

konverteringsterapi er forbudt etter gjeldende lovgivning og om det er behov for 

ytterligere regulering.  

 

Med "konverteringsterapi" forklarer departementet at de mener 

behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller 

fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.  

 

Kulturdepartementet skriver at regulering av konverteringsterapi medfølger 

krevende avveininger. Videre forklarer de at i noen sammenhenger kan det være 

vanskelig å definere hvor grensene går mellom hva som skal være tillat og ikke. 

Departementet skriver at de derfor har en åpen holdning til om de har truffet godt i 

alle situasjoner, og ønsker gjennom denne høringen å motta tilbakemeldinger som 

kan bidra til å gjøre grensegangene så gode som mulig. 

 

I høringsnotatet foreslår departementet at: 

- konverteringsterapi i loven skal defineres som "behandlingslignende handlinger 

som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte [ev. undertrykke] sin 

seksuelle orientering eller kjønnsidentitet". 

- det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor barn under 16 år. 

Overfor denne persongruppen foreslår departementet at forbudet skal være 

absolutt. Departementet mener som utgangspunkt at et slikt absolutt forbud også 

skal gjelde der konverteringsterapi utføres overfor barn mellom 16 og 18 år, men har 

falt ned på å holde dette spørsmålet åpent i høringen. 

- Når det gjelder konverteringsterapi som utføres overfor voksne (og ev. barn over 

16 år), at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor disse dersom 

handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør 

handlingen utilbørlig. 

- det skal være straffbart å forlede eller ved utilbørlig press tvinge en annen til å 

motta konverteringsterapi i Norge eller i utlandet. Departementet holder det åpent 

i høringen om et forbud mot å medvirke til at et barn mottar konverteringsterapi i 

utlandet bør være mer vidtrekkende. 

 

Departementet ønsker særlig tilbakemelding på:  

- legaldefinisjonen av konverteringsterapi, herunder definisjonens rekkevidde når 

det gjelder bønn, sjelesorg og religiøs veiledning, se kapittel 8.2 (s. 45-54) 
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- om det bør være et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn 

mellom 16 og 18 år, se kapittel 8.3.2.3 (s. 58-61) 

- om et forbud mot å medvirke til at et barn mottar konverteringsterapi i utlandet 

bør være betinget av at det foreligger forledelse eller utilbørlig press eller om et slikt 

forbud bør være mer vidtrekkende, se kapittel 9.2 (s. 71-74) 

- om de foreslåtte straffebudene bør plasseres i straffeloven eller i en ny spesiallov, 

se kapittel 11 (s. 76-77) 

- om det bør foreslås et forbud mot å markedsføre konverteringsterapi, hvordan et 

slikt forbud eventuelt bør utformes og hvem som eventuelt bør håndheve et slikt 

forbud, se kapittel 10. (s. 74-76) 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar  

Sak 141/2021 Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal digital 

samhandling til beste for pasienter og brukere 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juli om høring om endringer i 

pasientjournalloven mv. - nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og 

brukere. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om 

endringer i pasientjournalloven mv. – nasjonal digital samhandling til beste for 

pasienter og brukere. 

 

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i pasientjournalloven mv. 

Forslaget legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. Én 

innbygger – én journal er samlebetegnelse på målene for ikt-utviklingen og navnet 

på en stortingsmelding fra 2012. Se Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal 

og Stortingets innstilling (Innst. 224 S (2012-2013)). Videre skriver departementet at Én 

innbygger – én journal forutsetter en nasjonal digital datainfrastruktur som samlet vil 

utgjøre en nasjonal løsning.  

 

Videre forklarer departementet at formålet med den nasjonale infrastrukturen er 

effektiv digital samhandling mellom pasient og helsepersonell og mellom 

helsepersonell i kommunal, privat og statlig helse- og omsorgstjeneste. Med 

nasjonal datainfrastruktur mener departementet et nettverk av digital teknologi og 

ulike aktører, som til sammen utgjør en digital samhandlingsinfrastruktur. 

Datainfrastrukturen kan inneholde journalopplysninger og annen informasjon som 

benyttes i samhandling for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til 

enkeltpersoner 

 

Departementet foreslår i den forbindelse endringer i pasientjournalloven § 10. 

Forslaget gir ikke hjemmel til å etablere nye nasjonale registre, utover det som følger 

av dagens lovgivning. Løsningene som inngår i den digitale infrastrukturen er hver 

for seg hjemlet i lov. Forslaget legger til rette for å gi forskrifter om nasjonal 

datainfrastruktur. Slike forskrifter vil være knyttet til samhandling mellom de ulike 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-regulering-av-konverteringsterapi/
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aktørene og komponentene, samt ansvarsforholdene i samhandlingen. 

 

Departementet foreslår samtidig forslag til lovendring som sikrer hjemmel for å 

automatisere individuelle administrative vedtak. Departementet utdyper at etter 

personvernforordningen er det forbudt med avgjørelser som utelukkende er basert 

på automatisert behandling, med mindre den registrerte samtykker eller det følger 

av nasjonal lovgivning. Innen Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde er 

automatiserte avgjørelser blant annet relevant for refusjon av pasientreiser mv. hvor 

det administrativt håndteres store mengder refusjonskrav og innhenting av 

samtykke ikke er hensiktsmessig. Departement foreslår at dette gjøres ved et tillegg i 

pasientjournalloven § 11 og folketrygdloven § 21-11a. 

 

I tillegg foreslår departementet at det i pasientjournalloven § 11 presiseres at helse- 

og omsorgstjenesten kan behandle journalopplysninger for å utvikle og teste 

behandlingsrettede helseregistre, dersom det vil være umulig eller uforholdsmessig 

vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 

Ivar Halvorsen orienterte, og styret diskuterte.  

Vedtak:  Ivar Halvorsen besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

Sak 142/2021 Høring - Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i 

nummerforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juli 2021 om høring - Forslag til 

ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften. 

Legeforeningen har fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottatt 

høring om Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften. 

 

Høringen inneholder en lovpakke med: 

- forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), 

- forslag til ny forskrift om elektroniske kommunikasjonsnett og- tjenester, 

- endringer i forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -

tjenester (nummerforskriften) 

- forslag til ny forskrift om stedlig virkeområde for lov om elektronisk kommunikasjon 

vedrørende Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis 

 

Departementet foreslår blant annet å gjennomføre EUs ekomdirektiv (2018/1972) 

som har erstattet EUs regelverkspakke for elektronisk kommunikasjon fra 2002, 

forordningen om BEREC (2018/1971) og deler av tilgjengelighetsdirektivet (2019/882) 

som gjelder ekomområdet. I tillegg viderefører lovpakken henholdsvis 

gjennomføring og inkorporering av en rekke andre EU-rettsakter som er innlemmet i 

EØS-avtalen.  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-om-endringer-i-pasientjournalloven-mv.-nasjonal-digital-samhandling-til-beste-for-pasienter-og-brukere/
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Departementet skriver at de har innhentet en vurdering fra Menon Economics og 

Analysys Mason om ekomdirektivet artikkel 61 nummer 3, «Økonomiske vurderinger 

av symmetrisk tilgangsregulering i bredbåndsmarkedet». Departementet har 

utarbeidet lovspeil mellom gjeldende ekomlov og forslag til ny ekomlov, og mellom 

gjeldende ekomforskrift og forslag til ny ekomforskrift.  

 

Det anbefales at foreningsleddene ser på de overordnede prinsippene i høringen. 

Ved spørsmål eller ønske om presentasjon om temaet kan saksbehandler Helga 

Bysting kontaktes fra og med 9. august 2021. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar.  

Sak 143/2021 Høring - Veileder til utredningsinstruksen på folkehelseområdet 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. juli 2021 om høring - Veileder til 

utredningsinstruksen på folkehelseområdet. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av veileder til 

utredningsinstruksen på folkehelseområdet. 

 

Direktoratet skriver at høringen gjelder en temaspesifikk veileder til Instruks om 

utredning av statlige tiltak (Utredningsinstruksen). Veilederen omhandler vurderinger 

av virkninger på befolkningens helse og livskvalitet.  

 

Den inneholder videre hvordan vurderingen kan inkluderes og eventuelt verdsettes 

økonomisk i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen er et supplement til 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin Veileder til 

utredningsinstruksen og Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen er en 

samordnet og oppdatert versjon av to tidligere veiledere: Veileder til 

utredningsinstruksen om virkninger på folkehelsen og veilederen Helseeffekter i 

samfunnsøkonomiske analyser.  

 

Den første av disse har ikke vært publisert tidligere, mens den andre har vært 

publisert tidligere og en oppdatert versjon av den var på høring i 2018. 

Legeforeningens høringsuttalelse fra høringsrunden i 2018 kan leses her. 

 

Direktoratet skriver at de i høringsrunden i 2018 fikk, blant annet, forslag om å 

samordne disse to veilederne. Dette ble senere formalisert i et oppdrag om 

oppdatering av veilederne fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre forklarer 

direktoratet at de fleste høringsinstansene støttet i 2018 bruk av kvalitetsjusterte 

leveår (QALY) i samfunnsøkonomiske analyser, og mange ga konstruktive innspill 

om både fremstilling i veilederen og anvendelse. Blant annet ble det etterlyst mer 

pedagogisk veiledning rettet mot målgrupper som ikke har inngående kjennskap til 

helseøkonomi og bruk av QALY. Av mer spesielle, men fundamentale, tema ble det 

etterlyst veiledning om hvordan helseeffekter skal håndteres i analyser der en del 

av helseeffekten er internalisert i beslutningen om å gå eller sykle. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-ny-ekomlov-ny-ekomforskrift-og-endringer-i-nummerforskriften/
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I veilederen som nå er på høring har Helsedirektoratet forsøkt å imøtekomme de 

innspillene fra høringsrunden i 2018. Direktoratet skriver at de, for eksempel, har 

vektlagt pedagogisk veiledning og laget et "A til Å-eksempel" om anvendelse av 

QALY, og de har anbefalinger om håndtering av konsumentsuverenitet og 

internalisering i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak som berører folks helse. I 

tillegg har de vektlagt å veilede med henblikk på å få med alle vesentlige 

virkninger på folkehelsen og har inkludert en "sjekkliste" som hjelp til dette. 

 

Direktoratet forklarer at hensikten med veilederen er å få statlige aktører som er 

forpliktet til å følge utredningsinstruksen i større grad til å vurdere og verdsette 

virkninger for befolkningens helse og livskvalitet i utredninger og iverksettelse av 

statlige tiltak. Direktoratet skriver at tiltak i andre samfunnssektorer enn helsesektoren 

kan ha stor betydning for befolkningens helse og livskvalitet, selv om intensjonen 

med tiltaket ikke har helseeffekter som mål. Veilederen retter seg derfor særlig mot 

andre samfunnssektorer enn helse. 

 

Direktoratet ber særlig om innspill på følgende: 

- Om veilederen oppfattes å være i samsvar med intensjonene/føringene i sentrale 

grunnlagsdokumenter som utredningsinstruksen, NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske 

analyser, Finansdepartementets rundskriv R109/2014 og DFØs Veileder i 

samfunnsøkonomiske analyser. 

- Om veilederens anbefalinger og veiledning om håndtering av helsekonsekvenser 

oppfattes som nyttig i analyser innenfor din etats/organisasjons ansvarsområde. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 144/2021 Høring – NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv 

– Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. juli om høring – NOU 2021: 9 - 

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og 

virksomhetsorganisering. 

Legeforeningen har fra Arbeids- og sosialdepartementet mottatt høringen av NOU 

2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om 

tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. 

 

Utvalget, ledet av advokat Jan Fougner, som ble nedsatt for å vurdere 

tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, la fram utredningen 23. 

juni 2021. Fougner-utvalget ble satt ned for å vurdere ulike tilknytningsformer og 

virksomhetsorganisering i arbeidslivet i lys av struktur endringer og ytre drivkrefter. I 

utredningen står det at utvalget har lagt den norske modellen til grunn for sine 

vurderinger og anbefalinger. Videre understreker utvalget at arbeidskraften er 

Norges viktigste ressurs, og den må forvaltes best mulig. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/veileder-til-utredningsinstruksen-pa-folkehelseomradet/
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Utvalget skriver at de overordnede målsettingene er at rammeverket for 

arbeidslivet må legge til rette for fortsatt høy andel faste ansettelser og et organisert 

arbeidsliv forankret i tariffavtaler, sammen med gode vilkår for verdiskapning i 

virksomhetene. 

 

Departementet skriver at utvalget har blant annet vurdert om rammeverket for ulike 

tilknytningsformer og for arbeidsgiveransvar er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og 

tilpasningsdyktig både for dagens og fremtidens arbeidsliv.  

 

Utredningen omhandler blant annet følgende temaer: 

- Arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere 

- Arbeidsgiverbegrepet og arbeidsgiveransvar 

- Midlertidig ansettelse 

- Innleie og entreprise 

- Arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid 

- Omgåelse og etterlevelse 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utredningens Del III (side 223-371) 

som inneholder utvalgets vurderinger, anbefalinger og forslag. 

 

Siden utredningen er omfattende har vi valgt å lage et kort sammendrag av de 

viktigste og mest relevante forslagene i del III. Det fremgår av overskriften hvilke 

kapitler i NOU 2021:9 de ulike forslagene er omtalt i. Siden det gjennomgående er 

dissens i utvalget er det flertallets forslag som nevnes der det ikke fremgår noe 

annet. Flertallet består av representanter fra arbeidstakernes organisasjoner og de 

nøytrale medlemmene i utvalget. Mindretallet består av 

arbeidsgiverorganisasjonene.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Styret diskuterte.  

Vedtak: Nils Kristian Klev vurderer høringen.  

Sak 145/2021 Høring - Endring av trinnprismodellen 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. juli 2021 om Høring - Endring 

av trinnprismodellen. 

Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt høring om endring av 

trinnprismodellen. 

 

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, sender Statens legemiddelverk 

(Legemiddelverket) på høring forslag til endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 

1839 om legemidler (legemiddelforskriften). Legemiddelverket skriver at det foreslås 

å avvikle første trinnpriskutt for syntetiske legemidler. Muligheten for å inkludere 

biologiske og deres biotilsvarende legemidler i trinnprisordningen trådte i kraft 1. juli 

2021. For slike legemidler vil det fastsettes lavere kuttsatser enn for kjemiske 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nou-2021-9-den-norske-modellen-og-fremtidens-arbeidsliv-utredning-om-tilknytningsformer-og-virksomhetsorganisering/
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legemidler. Det foreslås ikke å fjerne første trinnpriskutt for biologiske og deres 

biotilsvarende legemidler nå, men at dette kan vurderes senere i lys av erfaringene 

med trinnpris for nevnte legemidler. 

 

Videre forklarer Legemiddelverket at høringen følger opp anbefalinger om 

endringer i trinnprismodellen som fremkommer av rapporten "Riktige legemidler til 

rett pris" som er Regjeringens områdegjennomgang av legemidler under 

folketrygden.  

 

Områdegjennomgangen fant at prisnivået de første årene etter at generisk 

konkurranse er etablert ligger høyt i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark. 

Områdegjennomgangen anbefalte derfor endring i dagens trinnprismodell.  

 

Legemiddelverket ønsker å få inn høringsinstansenes syn på hvordan forslaget kan 

påvirke tilvirkere, grossister, apotek og andre aktører. De ber også om innspill 

vedrørende forslagets eventuelle betydning for forsyningssikkerhet, 

legemiddeltilgang, samt andre relevante forhold hvor instansene innehar særlig 

bransjeinnsikt. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar  

Sak 146/2021 Høring - Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. juli om høring - Rundskriv for 

vurdering av egnethet ved assistert befruktning. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Rundskriv for 

vurdering av egnethet ved assistert befruktning. 

Direktoratet skriver at i Prop. 34 L (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven punkt 7.6 

foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det gis sentrale føringer for hvordan 

vurdering av egnethet hos søkere av assistert befruktning skal utføres. Dette både 

av hensyn til det fremtidige barnet, til likebehandling og forutsigbarhet for søkere av 

assistert befruktning (par eller enslige) og helsepersonell som skal foreta en slik 

vurdering. Utarbeidelse av forslag til rundskriv om vurdering av egnethet er ett av 

flere oppdrag gitt Helsedirektoratet som følge av Stortingets vedtak 8. juni 2020 om 

endringer i bioteknologiloven.  

 

Direktoratet forklarer at de har fått innspill til rundskrivet fra en arbeidsgruppe og en 

referansegruppe. Arbeidsgruppen har hatt ansvar for selve utkastet til rundskriv, og 

har bestått av eksterne og interne fagpersoner. Referansegruppen har bestått av 

fagpersoner og brukere av tjenesten, og har kommet med konkrete innspill til 

utkastet både skriftlig og i møter. 

 

Videre utdypes det at rundskrivet gir sentrale føringer for vurdering av egnethet og 

omsorgsevne hos enslige kvinner eller par som søker assistert befruktning. Det skal 

bidra til god og enhetlig praksis ved vurderinger av om vilkårene for assistert 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-endring-av-trinnprismodellen/
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befruktning etter bioteknologiloven § 2-6 er oppfylt. Rundskrivet gir generelle 

anbefalinger og råd knyttet til den psykososiale vurderingen. Det påpekes at det 

ikke gis veiledning til vurderingen om søkerne er medisinsk egnet for behandling 

med assistert befruktning. 

 

Innholdet i rundskrivet 

I utkastet er det - etter innledning om rundskrivet samt formål i kapitlene 1 og 2 - 

først et generelt kapittel (kapittel 3) med veiledning til de føringene som gjelder for 

alle som søker om assistert befruktning. Direktoratet forklarer at for de fleste som 

søker assistert befruktning er det ikke grunn til tvil om hvorvidt omsorgsevnen er god 

nok til å ivareta et fremtidig barn. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å gjøre 

en grundigere vurdering før beslutningen treffes.  

 

Veiledning for slike tilfeller er omtalt i egne kapitler (vurdering av anmerkninger på 

barneomsorgsattesten i kapittel 4, vurdering av særlige sårbarhetsfaktorer i kapittel 

5 og bruk av rådgivende instans i kapittel 6). Kapittel 7 gir føringer som gjelder 

legens beslutning om assistert befruktning, inkludert informasjon om 

klagebestemmelser, og i kapittel 8 informerer direktoratet om oppdrag og prosess. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. september 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar.  

Sak 147/2021 Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. juli om høring - oppfølging av 

forslagene fra Tvangslovutvalget. 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høringsnotat om 

"Oppfølging av forslagene fra Tvangslovsutvalget."  

 

Tvangslovutvalget fikk i 2016 i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede 

behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og 

omsorgssektoren. Forslagene ble presentert i NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven 

– forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og 

omsorgstjenesten, som tidligere har vært på høring. Legeforeningen avga da en 

omfattende høringsuttalelse, hvor vi var kritiske til både det lovtekniske og den 

faglige forankringen, samt at utredningen og en del av forslagene bar preg av å 

ikke forholde seg til virkeligheten slik den oppleves av klinikere i norsk helsevesen. 

Også en rekke andre høringsinstanser var svært kritiske til lovforslagene.  

 

Departementet har vurdert høringsinnspillene, og arbeidet videre med utvalgets 

forslag, med sikte på å legge fram en proposisjon om ny felles tvangslov for 

Stortinget. Dette er et stort og krevende arbeid, både lovteknisk og prinsipielt. Det 

foreslås omfattende endringer i regelverket for bruk av tvang i helse og 

omsorgssektoren. Flere har i høringsinnspillene uttrykt bekymring for om tjenestene 

er forberedt på endringene. Formålet med dette høringsnotatet er å få innspill til 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-rundskriv-for-vurdering-av-egnethet-ved-assistert-befruktning/
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hvordan endringene kan gjennomføres på best mulig måte.  

 

Departementet ber derfor særlig om innspill til;  

• hva som skal til for å innføre et nytt regelverk for bruk av tvang  

• hva som vil være de viktigste behovene å ivareta ved overgang til nytt felles 

regelverk 

• utarbeidelsen av en plan for innføringen av nytt regelverk om tvangsbruk  

 

Departementet ber om at høringsinnspillene beskriver – mest mulig konkret – hva 

som må til for å kunne etterleve lovendringene i praksis, også når det gjelder 

samarbeidet mellom ulike enheter og behandlingsnivåer. De ønsker at 

høringsinstansene tar utgangspunkt i sin egen hverdag og eget tjenesteområde, og 

fokuserer på de av forslagene som i størst grad vil påvirke deres egen situasjon.  

 

Forslag som har budsjettkonsekvenser vil ikke kunne gjennomføres før det er 

budsjettmessig dekning for det. Departementet ønsker derfor også å få utdypende 

informasjon om hvordan tjenestene vurderer de økonomiske konsekvensene av 

forslagene.  

 

Det beskrives nærmere i kap. 2 s. 8 flg. hva departementet konkret ønsker innspill til.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. oktober 2021 

Marit Tuv har ansvar for høringen.  

Vedtak: Saken settes opp på neste styremøte.  

Sak 148/2021 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i 

primærhelsetjenesten 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. juli om Høring - Nasjonal faglig 

retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om Nasjonal faglig 

retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten. 

 

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at nasjonal faglig retningslinjen for 

antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gir føringer for indikasjon for antibiotika, valg 

av antibiotika, doseringer og behandlingslengde i primærhelsetjenesten ved 

aktuelle infeksjonssykdommer. Den erstatter tidligere retningslinje som har vært 

digitalt tilgjengelig på antibiotikaiallmennpraksis.no. 

 

Direktoratet forklarer at hovedtrekkene fra tidligere retningslinje er videreført i 

høringsutkastet. Til sammen omfatter retningslinjen 62 tilstander, og dekker alle de 

vanligste infeksjonene det kan være aktuelt å behandle med antibiotika i 

primærhelsetjenesten. Direktoratet påpeker at for en del av tilstandene som er 

omtalt, er det ikke indikasjon for antibiotika. Disse er likevel tatt med for å 

tydeliggjøre når antibiotika ikke bør brukes. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/
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Det opplyses om at i tidligere retningslinje var det egne kapitler som omtalte 

sykehjemspasienter og barn. Innholdet fra disse kapitlene er nå tatt inn som egne 

anbefalinger, for eksempel «Cystitt hos barn» og «Pneumoni hos 

sykehjemspasienter». 

 

Strukturen på anbefalingene er ny:  

- Indikasjon for behandling med antibiotika er tydeliggjort og fremhevet. Her 

kommer det også frem hvis antibiotika ikke er indisert for den aktuelle tilstanden  

- Førstevalg av antibiotikum med enhetlig dose og behandlingslengde er adskilt fra 

de alternative valgene for antibiotika 

- «Annen behandling» enn forskriving av et antibiotikum er løftet frem  

- Praktisk informasjon er samlet under fanen «Praktisk» 

- Kunnskapsgrunnlaget er nå tydelig beskrevet og står under fanen «Begrunnelse». 

 

Direktoratet viser til faglige endringer av vesentlig karakter: 

- Ved streptokokkhalsinfeksjon er behandlingsvarighet redusert fra 10 til fem dager 

- Ved en del andre luftveisinfeksjoner er dosering standardisert, for eksempel 

fenoksymetylpenicillin 1 gram x 4 ved pneumoni og akutt sinusitt 

- Ved akutt otitt hos voksne anbefales det ikke lenger å avvente 

antibiotikabehandling 

- Det anbefales ikke lenger at alle gravide screenes for asymptomatisk bakteriuri 

- Det er opprettet nye anbefalinger rundt antibiotikaprofylakse ved småkirurgi i 

allmennpraksis, for å tydeliggjøre at slik profylakse som hovedregel ikke er indisert  

- Det er opprettet en ny anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon. 

 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på: 

- Det faglige innholdet i hvert kapittel: indikasjon for/mot antibiotikabehandling, 

alternative valg for antibiotika, behandlingsalternativ utenom antibiotika og den 

praktisk informasjon som gis.  

- Retningslinjen som helhet, for eksempel om anbefalingenes oppbygning (struktur) 

er tydelige og anvendbare; om «Annen behandling» og «Praktisk informasjon» gir 

essensiell nok tilleggsinformasjon og om «Begrunnelsen» for anbefalingene er 

tilstrekkelig til å inngi tillitt til det som anbefales. 

- Det er spesielt ønskelig med tilbakemelding fra allmennleger i klinisk praksis på 

brukervennligheten av retningslinjen i en hektisk hverdag. 

 

Direktoratet skriver at målet er at retningslinjen bidrar til rasjonell antibiotikabruk i 

primærhelsetjeneste: fastlegepraksis, legevakt og kommunale helseinstitusjoner. Se 

«Metode og prosesskapittelet» i høringsutkastet for hvem som har vært involvert i 

arbeidet og hvordan anbefalingene er merket. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 13. september 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besluttet etter en vurdering å ikke avgi høringssvar. 

Sak 149/2021 Høring av forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nasjonal-faglig-retningslinje-for-antibiotika-i-primarhelsetjenesten/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. august 2021 om Høring av 

forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag 

til endring i overvåkningen av influensa i Meldingssystemet for smittsomme 

sykdommer (MSIS). 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen at det gis adgang til å 

lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha 

tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot 

sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Den 

foreslåtte endringen skal ifølge departementet gjøre det mulig å bruke 

opplysningene i influensaovervåkingen for å følge smittede over tid og sammenstille 

opplysningene med andre kilder. 

Departementet viser til at håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik 

infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter. Videre 

utdypes det at melding av prøvesvar og sykdomstilfeller tilknyttet fødselsnummer er 

en forutsetning for å kunne bygge en overvåking som vil være skalerbar og gi 

grunnlag for å ha sammenlignbar informasjon når et nytt pandemisk influensavirus 

oppstår. 

Dokumenter. 

Høringsfrist: 3. september 2021.  

Styret diskuterte.  

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer at AF støtter forslagene.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-av-forslag-til-endring-i-overvakningen-av-influensa-i-msis-obs-kort-frist/

