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 Godkjent 16. mars 2021 

  

  

  

REFERAT FRA STYREMØTE  

I  

ALLMENNLEGEFORENINGEN  
  

 

Dato:    25. februar  2021 

  

Møtested:  Teams   

  

Deltakere:   Nils Kristian Klev   

Ivar Halvorsen   

Marit Karlsen  

Marit Tuv fra 11.30 

Peter Christersson  

Tor Magne Johnsen  

Dragan Zerajic  

Kirsten Rokstad  

  

  

Forfall:  Peter Christersson, Kirsten Rokstad og Marte Kvittum Tangen, Norsk 

forening for allmennmedisin  

 

Referent:   Camilla Fagerholt  

 
 

 

Sak 34/2021: Leders 10 minutter 

  

• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om utfordringene i 

fastlegeordningen 
• Møte med Helsedirektoratet 
• Møte i trepartssamarbeidet 
• Møter med helsepolitikere  
• Møte om Helsefellesskap 
• Møte med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) 
• Møte med NMF (Norsk medisinstudentforening)  
• Bærum kommune 
• Gjerdrum kommune 
• Helseplattformen  
• Utjamnnigstilskuddet 
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Sak 35/2021: Politisk time og aktuelle saker 
 

• Helsefelleskap 
• Møte i Midt-Norge 
• Forberedelser til Stortingsvalget 
• Dobbeltrollen som fastlege og kommuneoverlege.  

 

Sak 36/2021: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 26. januar 2021 fulgte vedlagt.  

  

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

 

Sak 38/2021: Landsrådsmøtet 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til saksliste til landsrådsmøtet 2021.  

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til sak om vedtektsendringer. 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte innkomne forslag til landsrådsmøtet.  

 

Vedtak: Hvem som skal forespørres om å være dirigenter ferdigstilles på e-post og 

Ståle Sagabråten, Elisabeth Stura og Ida Haavardsholm forespørres om  

redaksjonskomite på landsrådsmøtet.  

 

Sak 39/2021: Våruka 

  

 Camilla Fagerholt orienterte om status for arbeidet med Våruka 2021. 

 

 Kurskomiteen til kurs i helsepolitikk orienterte om status for kurs i helsepolitikk.  

 

Sak 40/2021: Helsebarometeret 

 

Saken utsettes til møtet 16. mars 2021.  

 

Sak 41/2021 Høring - Endringer i etiske regler for leger 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. januar 2021 om høring - 

endringer i etiske regler for leger. 

 

Rådet for legeetikk har overfor sentralstyret fremmet forslag til endringer i etiske regler 

for leger. Forslagene er basert på erfaringer rådet har gjort seg de siste årene både 

gjennom deltakelse i samfunnsdebatt og behandling av konkrete saker. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 28. februar 2021 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/endringer-i-etiske-regler-for-leger/


   
 

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

Faks 23 10 90 10 • af@legeforeningen.no • Org.nr. 971 443 782 • Bankkto. 5076 09 05493 • www.legeforeningen.no/aplf  

 

 

Høringen var ferdigbehandlet ved at Allmennlegeforeningen har gitt tilbakemelding 

om at AF støtter forslagene.  

 

Sak 42/2021 Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - 

Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av 

helsepersonellovens virkeområde mv. 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. januar 2021 om høring - forslag 

til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - regulering av kosmetiske 

inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens 

virkeområde mv. 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag 

til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske 

inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens 

virkeområde mv. Departementet mener endringene skal bidra til å motvirke 

kroppspress, særlig mot barn og unge. 

  

Departementet foreslår i høringsnotatet blant annet å endre helsepersonelloven slik 

at det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske 

inngrep, injeksjoner og behandling. Bare helsepersonell skal kunne utføre kosmetiske 

inngrep, injeksjoner eller behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, 

sykdom, komplikasjoner eller bivirkninger. Dette vil innebære at noe slik virksomhet 

ikke lenger kan utføres av aktører uten helsefaglig kompetanse. 

  

Videre foreslår departementet å endre helsepersonelloven og pasient- og 

brukerrettighetsloven slik at det innføres en 18-årsgrense for å få utført kosmetiske 

inngrep, injeksjoner eller behandling uten medisinsk eller odontologisk begrunnelse. 

Det at det ved lov innføres en 18-årsgrense vil avklare tvil om hvilken aldersgrense 

som skal gjelde. 

  

Departementet foreslår også å endre forskrift om markedsføring av kosmetiske 

inngrep. Det presiseres at helsepersonell må utforme sin markedsføring slik at den ikke 

oppfattes av barn under 18 år til å være rettet mot deres aldersgruppe, eller slik at 

markedsføringen på annen måte bidrar til kroppspress blant barn. Departementet 

foreslår også å endre forskriften slik at det tydelig fremgår at markedsføringsreglene 

også skal gjelde for kosmetiske inngrep i form av kosmetiske injeksjoner ved bruk av 

fillers og legemidler. I dag er forskriften avgrenset til å gjelde for kosmetiske inngrep i 

form av plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud. 

  

Videre foreslår departementet endringer og presiseringer av helsepersonellovens 

virkeområde, blant annet en presisering av at helsepersonellovens begrep 

"helsehjelp" også skal omfatte virksomhet som utøves uten klar medisinsk eller 

odontologisk begrunnelse. Dette vil gjelde dersom handlingen kan medføre 

helserisiko for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter 

kompetanse som helsepersonell har. Dette innebærer blant annet at 

helsepersonelloven kommer til anvendelse for alle kosmetiske inngrep, injeksjoner og 

behandlinger som helsepersonell utfører dersom "handlingen kan medføre helserisiko 

for pasienter og handlingen for å kunne utføres forsvarlig forutsetter kompetanse som 
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helsepersonell har". 

  

I høringsnotatet vurderer departementet også om alt regelverk for kosmetiske 

inngrep, injeksjoner eller behandling bør undergis en samlet regulering, om det bør 

foretas endringer i reguleringen av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling i 

regelverket for kosmetikk, medisinsk utstyr, legemidler og hygienekrav for 

hudpleievirksomheter mv, om det bør innføres et generelt forbud mot markedsføring 

av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og om det bør innføres et forbud 

mot bestilling og bruk av kosmetiske injeksjoner i private hjem. Departementet 

foreslår ikke slike endringer, men det bes imidlertid om høringsinstansenes vurdering 

også av dette. 

  

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 24. februar 2021 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte saken og besluttet at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 43/2021 Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 28. januar 2021 om høring – NOU 

2020:15 Det handler om Norge. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring NOU 2020:15 Det 

handler om Norge. NOUen er en utredning om konsekvenser av 

demografiutfordringer i distriktene. Formålet med utvalget var blant annet å få mer 

kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre yrkesaktive vil 

påvirke de mindre sentrale områdene i landet, få identifisert konsekvenser og 

utfordringer, særlig med hensyn til å opprettholde bærekraftige samfunn, og få 

forslag til hvordan utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private. 

  

Kapittel 6 ser nærmere på aldring og økt behov for helse- og omsorgstjenester, se 

side 113-135. Kapittel 7 tar for seg boligmarkedet i distriktene og egnede boliger, 

deriblant boliger for at eldre skal kunne bo lenger hjemme samt egnede boliger for 

opplevd livskvalitet og folkehelse.  

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  

  

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 22. februar 2021 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte den.  

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte saken og besluttet at AF ikke besvarer den.  

Sak 44/2021 Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes 

saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-lov-og-forskriftsendringer-for-a-motvirke-kroppspress-regulering-av-kosmetiske-inngrep-injeksjoner-og-behandling-og-tydeliggjoring-av-helsepersonellovens-virkeomrade-mv/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nou-202015-det-handler-om-norge/
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. februar 2021 om høring: Forslag 

til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om 

administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser 

om pliktbrudd. 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høringen 

om forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. 

om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av 

henvendelser om pliktbrudd.  

 

Departementet foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a som 

regulerer statsforvalternes plikt til å vurdere og behandle anmodninger om vurdering 

av pliktbrudd. HOD skriver at endringene innebærer at statsforvalteren får større 

mulighet til å prioritere hvilke saker som er egnet for tilsyn ut fra formålet om 

pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. HOD opplyser at hvis det er 

grunn til å tro at det foreligger forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten, 

skal imidlertid statsforvalteren alltid undersøke forholdet. 

 

Samtidig foreslår departementet å presisere helse- og omsorgstjenestens plikt til å 

besvare henvendelser fra pasienter og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet, 

da mange av henvendelsene som kommer til statsforvalteren i dag vil bli raskere og 

bedre besvart ved at de behandles direkte fra helse- og omsorgstjenesten. 

 

Departementet foreslår i tillegg endringer i helsepersonelloven kapittel 11 om 

reaksjoner overfor helsepersonell. Departementet skriver at forslaget innebærer blant 

annet at bestemmelsen om advarsel oppheves og erstattes av en ny reaksjon om 

faglig pålegg; en plikt til å ta imot veiledning og andre kompetansetiltak. 

Departementet mener dette er bedre egnet for å oppnå formålet med tilsyn om 

pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 21. mars 2021 

 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte den.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt har ansvaret for høringen.  

 

Sak 45/2021 Høring - forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 3. februar om høring - forslag til 

endringer i akuttmedisinforskriften. 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring om 

forslag til endringer i akuttmedisinforskriften § 21. Forslaget til endring gjelder 

forlengelse av overgangsordning for kurs i akuttmedisin og volds- og 

overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i legevakt fra 1. mai 2021 til 1. 

mai 2022. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven-pasient-og-brukerrettighetsloven-mv.-om-administrative-reaksjoner-og-tilsynsmyndighetenes-saksbehandling-av-henvendelser-om-pliktbrudd/
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HOD opplyser at endringen vurderes som nødvendig fordi strenge tiltak som følge av 

pandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde kursene på samme 

nivå som tidligere. Det vil derfor for mange kommuner ikke være mulig å skaffe 

personell som har oppfylt kurskravene innen 1. mai 2021. 

 

Departementet vurderer at det er nødvendig å forlenge overgangsordningen etter 

akuttmedisinforskriften § 21 tredje ledd for å sikre at kommunene kan rekruttere og 

beholde tilstrekkelig med leger som kan ha legevakt og annet personell og dermed 

sikre en forsvarlig legevakttjeneste. De omfattende og strenge tiltakene som ble satt 

inn som følge av pandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde kurs i 

akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering på samme nivå som tidligere. 

Personell i mange kommuner vil derfor ikke kunne oppfylle de pålagte kravene til kurs 

innen 1. mai 2021 slik akuttmedisinforskriften krever i dag. Mange kommuner har 

derfor meldt om utfordringer i forhold til hvordan de skal planlegge for tjenesten fra 

1. mai 2021. Dette kommer i tillegg til en allerede presset situasjon med utfordringer 

generelt når det gjelder å rekruttere tilstrekkelig legekapasitet i legevakt. 

Departementet vurderer derfor at det er behov for å forlenge overgangsordningen 

for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Dette er i tråd med 

Helsedirektoratets anbefaling.  

 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det i dette høringsnotatet endringer i 

akuttmedisinforskriften § 21 tredje ledd slik at overgangsordningen for krav til kurs i 

akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for lege og annet helsepersonell i 

vakt forlenges med ett år, til 1. mai 2022. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. mars 2021 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte den.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte saken og besluttet at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 46/2021 Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre 

nikotinvare 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. februar 2021 om høring - forslag 

om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer. 

Legeforeningen har fra Skatteetaten mottatt høring om forslag om å innføre 

særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Skatteetaten sender ut høring på 

vegne av Finansdepartementet.  

 

Skatteetaten opplyser at innføring av avgiften forutsetter endringer i Stortingets 

vedtak om avgift på tobakksvarer mv. Forslag til endringer i Stortingets avgiftsvedtak, 

herunder konkrete avgiftssatser er ikke en del av denne høringen, og vil eventuelt bli 

foreslått for og vedtatt av Stortinget på et senere tidspunkt. I forskrift 11. desember 

2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) foreslås det regler om 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-endringer-i-akuttmedisinforskriften/
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avgrensinger og gjennomføring av avgiftsplikten. I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 

til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) foreslås det endringer om toll- og avgiftsfri 

kvote («tax free»), forenklet fortolling og proviantering. Endringene i tollforskriften har 

naturlig sammenheng med at e-sigaretter/e-væske og andre nikotinvarer blir 

avgiftspliktig. 

 

Skatteetaten foreslår ingen differensiering av avgiftssatsen etter mengde/milliliter 

nikotin i nikotinvaren. Årsaken er at differensiering antas å være avgiftsteknisk og 

kontrollmessig utfordrende å gjennomføre. Differensiering etter nikotininnhold i e-

væske kan likevel ikke helt utelukkes fordi dette vil gi en «riktigere» avgift for 

høykonsentret nikotinholdig e-væske. Skatteetaten ønsker høringsinstansenes innspill 

til ev. forslag om differensiering av avgiftssats etter nikotin per milliliter i e-væsken. 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 28. februar 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte saken og besluttet at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 47/2021Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. februar 2021 om høring - 

Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 

folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven. 

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring om 

forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 

folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.  

 

Departementet skriver at det har som følge av covid-19-utbruddet vært nødvendig 

å innføre langt mer omfattende begrensninger i utlendingers adgang til Norge enn 

hva som følger av utlendingslovens alminnelige regler om bortvisning m.m. Formålet 

med midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av 

hensyn til folkehelsen er å begrense retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha 

lovlig adgang til innreise etter utlendingsloven, når det er nødvendig for å trygge 

folkehelsen ved utbruddet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19, 

jf. lovens § 1. 

 

Loven innebærer at utlendinger kan nektes innreise i riket med mindre de tilhører 

nærmere bestemte unntaksgrupper. Alle utlendinger som ikke omfattes av et av 

unntakene i loven eller forskrift gitt i medhold av loven, vil bli bortvist uten nærmere 

vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør. I tillegg gir loven hjemmel for 

bortvisning ved brudd på innreisekarantene etter covid-19-forskriften.  

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist.  

 

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/ny-sidehoering-forslag-om-a-innfore-saravgift-pa-e-sigaretter-og-andre-nikotinvarer-obs-kort-frist/
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Dokumenter 

Høringsfrist: 22. februar 2021 

Høringen hadde frist før styremøtet, og ble etter en vurdering ikke besvart.  

 

Sak 48/2021Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. februar 2021 fra om høring – 

NOU:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle.  

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet og kommunal- og 

moderniseringsdepartementet mottatt høring av NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode 

lokalsamfunn for alle.  

 

Departementene opplyser at utvalget har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse 

om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har 

drøftet konsekvenser av opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og 

samfunnsnivå. Ansvarsfordeling, virkemidler og politikk på området er vurdert. 

Utvalget har på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til tiltak og strategier for å 

bevare åpne og inkluderende byer, trygge og gode boforhold, gode oppvekst- og 

levekår, og gode forutsetninger for integrering.  

 

Spesielt for helse går kapittel 4 nærmere inn på ulikhet i levekår, deriblant sosial 

ulikhet i helse, helsen i befolkningen, sammenheng mellom miljø og helse samt helse i 

utsatte byområder. Kapittel 6 tar for seg barn, unge og oppvekst, og går nærmere 

inn på barns helse, sosial ulikhet i helse starter tidlig, barn og unges opplevelse av 

egen helse, barns selvbilde, framtidstro og helse i utsatte områder. I kapittel 10 

utreder utvalget konsekvenser av bokonsentrasjon for sosial mobilitet, samhold og 

tillit.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 17. mars 2021 

Nils Kristian Klev orienterte om høringen, og styret diskuterte den.  

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte saken og besluttet at AF ikke besvarer den.  

 

Sak 49/2021 Høring – forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om 

rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 16. februar 2021 om høring – forslag 

om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler 

fra apotek. 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forlengelse-av-midlertidig-lov-om-innreiserestriksjoner-for-utlendinger-av-hensyn-til-folkehelsen-og-midlertidige-bestemmelser-i-utlendingsloven-obs-kort-frist/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nou-202016-levekar-i-byer-gode-lokalsamfunn-for-alle/
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Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag 

om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler 

fra apotek.  

 

Departementet opplyser at vaksinasjon mot covid-19 vil foregå innenfor rammen av 

nasjonalt vaksinasjonsprogram. Ansvaret for gjennomføring av programmet er gitt til 

kommunene for befolkningen, og til helseforetak og private ideelle sykehus for 

pasienter.  

 

Basert på FHIs vurdering, foreslår departementet at farmasøyter ansatt i kommunal 

virksomhet gis midlertidig rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19. Når det gjelder 

FHIs anbefaling om at farmasøyter ansatt i helseforetak også kan få midlertidig 

rekvireringsrett, vurderer departementet det slik at det er et tilstrekkelig antall 

helsepersonell i helseforetakene til å dekke det konkrete behovet. Videre bør 

rekvireringsrett for farmasøyter som er ansatt i sykehusapotek vurderes på lik linje som 

apotekfarmasøyter for øvrig når det gjelder midlertidig rekvireringsrett. 

 

Etter departementets syn vil det være faglig forsvarlig å gi farmasøyter rett til å 

rekvirere vaksiner mot covid-19 til pasient, forutsatt at det er gjennomført nødvendig 

opplæring. Farmasøyter i apotek har i dag rekvireringsrett for vaksiner mot 

sesonginfluensa. Flere apotekfarmasøyter har også erfaring fra pandemien i 2009 da 

farmasøyter fikk begrenset rekvireringsrett for oseltamivir (Tamiflu) og zanamivir 

(Relenza).  

 

Departementet skriver at vaksinering i apotek må skje i tråd med de krav som følger 

av gjeldende forskrifter og vaksinasjonsveiledere for forsvarlig helsetjenester både for 

virksomhetsleder og for helsepersonell. Det er en forutsetning at farmasøyten for 

eksempel har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere kontraindikasjon. Det er videre 

utarbeidet og etablert bransjestandard for vaksinering i apotek. Dette inkluderer 

også opplæringsprogram for vaksinatører i apotek. Departementet legger til grunn 

at disse er egnet til å understøtte at kravet til faglig forsvarlighet oppfylles ved 

vaksinasjon i apotek. 

 

Dokumenter 

Frist: 22. februar 2021 

På grunn av fristen var saken ferdigbehandlet før styremøtet.  

 
 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-om-endringer-i-forskrift-27.-april-1998-nr.-455-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-fra-apotek/

