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Godkjent 31. mai 2021 

  

REFERAT FRA STYREMØTE   

I   

ALLMENNLEGEFORENINGEN   
   

  

Dato:    26. april 2021  

   

Møtested:  Teams    

   

Deltakere:    Nils Kristian Klev    

Ivar Halvorsen    

Marit Karlsen   

Marit Tuv  

Peter Christersson   

Tor Magne Johnsen frem til kl 14.00 

Dragan Zerajic   

Peter Christersson 

Kirsten Rokstad   

   

   

Forfall:  Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin   

  

Referent:    Camilla Fagerholt   

 

Tilstede:  Tone Skoglund 

  

   

Sak 66/2021: Leders 10 minutter 

  

• Arbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet om takster  

• Møte med Høyre 

• Referansegruppa med handlingsplanen 

• Møte i trepartsammarbeidet 

• Legeforeningens rapport om covid-19 

• Undersøkelsen til AF tillitsvalgte om tiltak i kommunene 

• Prosjektet om digitalisering i NAV 

• Møte med NFA, Nfas og Norsam om sykehjemsmedisin  

• Oppføling av gravide 

• Innlegg om helsefelleskap på partnerskapsmøtet  
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Sak 67/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

• Informasjon om legeplan i Steinkjer  

• Vikar i fastlegepraksiser 

• Møte om helsefellesskap  

• Avtale om betaling for veiledning og supervisjon av lis 3 

• Finansiering av SKIL (Senter for kvalitet i legekontor)  

• Styremøte i Noklus  

• IT-utvalget 

 

Sak 68/2021: Referat fra forrige styremøte 

 

 Referat fra styremøtet 16. mars 2020 fulgte vedlagt. 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.   

  

 

Sak 70/2021 Landsrådsmøtet 

 

Styret gikk igjennom landsrådsmøtet.  

 

Sak 71/2021: Klage på tillitsvalgt 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt klage på tillitsvalgt.  

Valginstruksen punkt  1.7 regulerer klage på tillitsvalgt, og bestemmelsen lyder: 

"Tillitsvalgt som ikke skjøtter sine oppgaver etter instruks eller avtale, eller som 

opptrer illojalt i forhold til foreningens lover og/eller vedtak, kan løses fra sitt 

verv etter henvendelse fra enkeltmedlem eller på eget initiativ. Vedtak om 

dette treffes av styret i yrkesforeningen. Før slikt vedtak treffes, skal 

vedkommende tillitsvalgt ha fått mulighet til å uttale seg, og det skal foreligge 

uttalelse fra de medlemmer som har valgt vedkommende. Avgjørelsen kan 

ankes til sentralstyret. 

Nyvalg skal skje snarest." 

Allmennlegeforeningen er derfor rette adressat for klagen.  

Som grunnlag for styrets behandling av saken vedlegges klagen og redegjørelse fra  

tillitsvalgte.  

Styret drøftet saken.  

Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer klagen i henhold til diskusjonen i styret. 

Sak 72/2021: Helseplattformen 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2FStyrende-dokumenter%2Flegeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler%2Fvalgregler-og-instrukser-for-tillitsvalgte%2F&data=04%7C01%7Caf%40legeforeningen.no%7Cd7759b2e28b243c3099a08d90638f242%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637547663926605062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1%2BW8h%2FRSE1t%2FteIXzebF1bIc0cVy%2B8p8h9OdkcTCCt0%3D&reserved=0
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Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til å sitte i styringsgruppen som er 

opprettet i forbindelse med arbeidet med forhandlinger om avtaler mellom fastleger 

og Helseplattformen.  

 

På grunn av fristen for tilbakemelding var det gitt tilbakemelding om at Nils Kristian 

Klev deltar fra Allmennlegeforeningen.  

  

Sak 73/2021: Invitasjon til landsrådsmøte i Norsk overlegeforening 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til landsrådsmøte i Norsk 

overlegeforening 15. april 2021.  

 

Nils Kristian Klev deltok på deler av møtet.  

 

Sak 74/2021 Ylf – invitasjon til årsmøte i Yngre legers forening 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til årsmøte i Yngre legers forening 

onsdag 21. april og torsdag 22. april 2021, begge dager kl. 09.00-17.00.  

 

Nils Kristian Klev deltok på deler av møtet.  

 

Sak 75/2021  Invitasjon til digitalt årsmøte Namf/NFAM 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon til digitalt årsmøte Namf/NFAM 3. 

mai 2021. 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev deltar fra Allmennlegeforeningen 

 

 

Sak 76/2021 Ett medlem og ett varamedlem til komite for kvinnelige legers 

vitenskapelige innsats 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 8. april 2021 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å foreslå ett medlem og ett varamedlem til komite for kvinnelige 

legers vitenskapelige innsats (Marie Spångberg-prisen). 

 

Det skal nå oppnevnes ett medlem og et varamedlem til komite for Fond for 

kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Komiteen jobber hvert år med å innstille 

prisvinner Marie Spångberg-prisen, og prisen deles ut på Legeforeningens 

landsstyremøte.   

Komiteen består allerede av Berit Schei (leder), Eiliv Lund (medlem) og Maja-Lisa 

Løchen (varamedlem). Funksjonstiden er fire år, fra 1.1.2022 - 31.12.2025. 

 Her er fondet hjemmeside. Vedtektene var vedlagt.   

Frist: tirsdag 4. mai 2021. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen forslår Christine Agdestein som medlem, og foreslår 

Mari Asphjell Bjørnaas  som vara.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2FStyrende-dokumenter%2Ffond-og-legater%2Flegater%2Ffond-til-fremme-av-kvinnelige-legers-vitenskapelige-innsats-marie-spangberg-prisen%2F&data=04%7C01%7Ctone.skoglund%40legeforeningen.no%7Ca6cfdf1830a94d7032f008d8fea75f80%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637539342268845486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t0X4pY451BZohBKL1XXfxV1sokJ%2FltjVlaNw%2F15DGSY%3D&reserved=0
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Sak 77/2021 Varamedlemmer til komiteen for Fond for forebyggende medisin 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 7. april 2021 fra Legeforeningen 

med invitasjon til å foreslå nye varamedlemmer til komiteen for Fond for 

forebyggende medisin. 

 

Det skal nå oppnevnes to varamedlemmer til komite for Fond for forebyggende 

medisin. Komiteen jobber hvert år med å innstille prisvinner til pris for forebyggende 

medisin, og prisen deles ut på Legeforeningens landsstyremøte.  

Komiteen består allerede av Siri Lunde Strømme (leder), Kristian Hagestad og Betty 

Pettersen. Funksjonstiden er fire år, fra 2021-2024. 

 Her er Fondets hjemmeside. Vedtektene er vedlagt.   

 

Frist: mandag 3. mai 2021.  

 Vedtak: Allmennlegeforeningen foreslår Tommy Aune Rehn og Håvard Skjellegrind. 

 Sak 78/2021 Evalueringsrapport Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. april 2021 fra Allmennmedisinsk 

forskningsutvalg om evalueringsrapport utarbeidet av Anne Jølle ved AFE/ISM/NTNU 

med midler fra AFU om uttellingen av stipendmidler som forvaltes av Fond II og 

tildeles av AFU.  

 Vedlagt følger brev til AF/NFA samt evalueringsrapporten. 

 Styret diskuterte saken.  

 Vedtak: Styret tok henvendelsen til orientering.  

Sak 79/2021: Høring – Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte 

standarder 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 24. mars 2021 fra Legeforeningen 

om høring – endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarder. 

 

Direktoratet for e-helse har sendt på høring endring av status på tekniske 

spesifikasjoner til anbefalte standarder. Direktoratet for e-helse forvalter en rekke 

dokumenter som stiller funksjonelle og tekniske krav til IKT-systemer i helse- og 

omsorgstjenesten. Noen av disse har status som standarder, og dette betyr at de er 

anbefalt eller obligatoriske å følge for gitte målgrupper til bestemte formål. Andre 

har status som tekniske spesifikasjoner og disse er mindre forpliktene å følge for 

virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 31. mai 2021 

 

Peter Christersson hadde vurdert høringen, og anbefalt at den besvares av IT-

utvalget. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fom-oss%2FStyrende-dokumenter%2Ffond-og-legater%2Flegater%2Flegeforeningens-pris-for-forebyggende-medisin%2F&data=04%7C01%7Ctone.skoglund%40legeforeningen.no%7C26ac4dc4f85e4d7eb65108d8fea779a3%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637539342662488134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrpP4m2wIdazfWFs4hrE%2BfbYGAjmvkAPcBL2i1c%2BMpE%3D&reserved=0
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-endring-av-status-pa-tekniske-spesifikasjoner-til-anbefalte-standarder/
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Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

  

Sak 80/2021 Høring – Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 25. mars 2021 fra Legeforeningen 

om høring - Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding 

 

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høringen om bruk av 

standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding. Direktoratet opplyser at 

samordningsutvalg for meldingsutveksling (SamUT) har påpekt at det er behov for å 

tydeliggjøre bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 

1151:2006). Standarden brukes for å varsle avsenderen av en fagmelding om at det 

er feil knyttet til innholdet i fagmeldingen som gjør at mottaker ikke kan behandle 

den. 

 

Direktoratet for e-helse ber om tilbakemeldinger på alle deler av teksten, men ber 

spesielt om tilbakemelding på følgende spørsmål: 

• Kodeverk 8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding 

• Bør kodeverdien "Mangelfulle opplysninger" tas ut på grunn av at denne kan bidra 

til feil bruk av meldingen? 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 31. mai 2021 

 

 Vedlagt innkallingen fulgte utkast til svar skrevet av Peter Christersson. 

 

 Vedtak:  Peter Christersson besvarer høringen i tråd med diskusjonen i styret.  

 

Sak 81/2021 Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, 

osteopater, logopeder og paramedisinere 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. april 2021 fra Legeforeningen om 

høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, 

logopeder og paramedisinere. 

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

forslag om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere som 

helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 48. I høringsnotatet skisseres også hva som 

skal ligge til grunn for å få rett til autorisasjon som naprapat, osteopat, logoped eller 

paramedisiner.  

 

Bakgrunnen er anmodninger fra hhv. Norsk naprapatforbund, Norsk Logopedlag, 

Norsk Osteopatforbund og Delta. På bakgrunn av disse fikk Helsedirektoratet i brev 

av 10. april 2019 i oppdrag å vurdere om nevnte grupper bør autoriseres etter 

helsepersonelloven. De leverte sine anbefalinger 24. mai 2020.  

 

Det er verdt å merke seg at før Helse- og omsorgsdepartementet hadde tatt stilling til 

Helsedirektoratets anbefalinger, fattet Stortinget, i forbindelse med behandlingen av 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-bruk-av-standarden-tilbakemelding-om-feil-i-mottatt-melding/
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statsbudsjettet for 2021, følgende vedtak (vedtak 165):  

 

Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt 

ta en vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil 

vurdering av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres. 

 

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

innen 10. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 

nettsider. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 10. mai 2021 

 

Vedtak: Nils Kristian Klev besvarer høringen som ferdigbehandles per e-post.  

Sak 82/2021 Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. april 2021 fra Legeforeningen om 

høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten. 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om 

utredning om organisering av luftambulansetjenesten.  

 

Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede modeller for framtidig drift 

av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og 

ambulansehelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene: 

• Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne 

• Modell med offentlig drift 

• Modell med drift av ideelle aktører 

 

I 2018 ga Legeforeningen innspill til høring om luftambulansetjenesten, Dok 8:224 S 

(2017-2018)), og det samme gjorde Finnmark Legeforening. I utredningen fra 

ekspertgruppen er noen av innspillene tatt med i rapporten. Begge innspillene kan 

leses her.  

 

Ekspertgruppen har i tråd med mandatet utredet tre modeller for drift av 

luftambulansetjenesten, og har kommet med tilrådning om framtidig modell. 

Departementet ønsker at berørte og interessenter kommenterer ekspertgruppens 

vurderinger av de ulike modellene. 

 

Kapittel 7 i ekspertgruppens rapport tar for seg modeller for framtidig organisering og 

drift av luftambulansetjenesten og kapittel 8 ser på økonomiske, administrative og 

juridiske konsekvenser av modellene.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. juni 2021 

Marit Karlsen har ansvaret for høringen.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-endringer-i-helsepersonelloven-autorisasjon-av-naprapater-osteopater-logopeder-og-paramedisinere/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-utredning-om-organisering-av-luftambulansetjenesten/
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Vedtak: Høringen utsettes til neste styremøtet 

Sak 83/2021 Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av 

(nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven 

§ 25-6 a 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. april 2021 fra Legeforeningen om 

høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye 

bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-

6 a. 

Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt høring om utmåling og 

betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) 

legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a. Statens 

legemiddelverk sender høringen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

I tillegg til endringer i ovennevnte lover foreslås det å fastsette hjemmel for 

overtredelsesgebyr etter legemiddelloven § 28 a jf. § 10 første ledd første punktum jf. 

forskrift 18.12.2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) § 8-6 første ledd 

bokstav a, i legemiddelforskriften.  

 

Legemiddelverket opplyser at høringsnotatet er utarbeidet av Legemiddelverket i 

samarbeid med Helsedirektoratet.  

 

Ovennevnte lovbestemmelser som gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr, vil 

settes i kraft samtidig med ikrafttredelsen av ny forskrift om utmåling og betaling av 

overtredelsesgebyr. Det tas sikte på at overtredelsesgebyr kan innføres fra 1. januar 

2022.  

 

Oppsummert foreslås det: 1) individuell utmåling av overtredelsesgebyr mot foretak 

og fysiske personer, og 2) øvre utmålingsrammer fastsatt i bestemte antall 

folketrygdens grunnbeløp (G). 

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 1. juni 2021 

Nils Kristian Klev har ansvaret for høringen.  

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøtet 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-utmaling-og-betaling-av-overtredelsesgebyr-ilagt-i-medhold-av-nye-bestemmelser-i-legemiddelloven-28-a-apotekloven-9-6-og-folketrygdloven-25-6-a/

