
   

 

   

 

Godkjent 25. februar 2021 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  

I  

ALLMENNLEGEFORENINGEN  
  

 

Dato:    26. januar 2021 

  

Møtested:  Teams   

  

Deltakere:   Nils Kristian Klev   

Ivar Halvorsen   

Marit Karlsen  

Marit Tuv  

Peter Christersson  

Tor Magne Johnsen  

Dragan Zerajic  

Kirsten Rokstad  

  

  

Forfall:  Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin  

 

Referent:   Camilla Fagerholt  

 

Tilstede: Tone Skoglund 

  

 

 

Sak 1/2021: Leders 10 minutter 

 

• Arbeid sammen med Folkehelseinstituttet om vaksinering  

• Arbeid med forskriften om vaksinering  

• Kontakt med fysioterapeutene om behov for avklaring der fysioterapeutene 

setter injeksjoner etter forskrivning fra fastlege 

• Legevakten i Asker og Bærum 

• Den akutte krisen i Gjerdrum 

• Situasjonen i Bergen kommune 

• KLP og digitalisering 

• Innspillsmøte om bruk av kunstig intelligens i radiologi 

• Arbeidsmøte med akademikerne næring 

• Styringsgruppe tjenestebasert adressering (TBA)  

• Forskrift om introduksjonsstillinger som trer i kraft 1. januar 2022.  

• Helseplatformen er foreløpig utsatt i et halvt år. Det er en egen gruppe som ser 

på fastlegenes behov i dette prosjektet.  
• Webinar med Forbrukerrådet om digitale løsninger hos fastlegene. 
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• Kompensasjon ved karantene er videreført i første halvår i 2021  

• De nye moms-reglene  

• Arbeid med å videreføre de midlertidige reglene om resertifisering  

• Direktoratet bemanningsverktøy for helsestasjon  

• Handlingsplanen 

• Møte med Samfunnspolitisk avdeling  

 
 

Sak 2/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

• NAV sine prosjekter 

• Sentral forskrivningsmodul 

• Krisen i fastlegeordningen  

• Kontakt med politikere  

• Ekspertgruppe om legevakt 

• Covid-vaksinering av fastlegene  

• Møte i allmennmedisinsk utdanningsutvalg  

• Møte med SKIL (senter for kvalitet i legekontor) 

• Møte med Noklus  

• Dialogmelding til NAV; spørsmål om legens personnummer blir lagret i pasientens 

journal  

• Legevakter med både fastlønnede leger og næringsdrivende leger  

 

 

Sak 3/2021: Referat fra styremøtet 2. desember 2020 

 

Referat fra styremøtet 2. desember 2020 fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 5/2021: Våruka 

 

Nils Kristian Klev orienterte om arbeidet med Våruka 2021. Det blir en digital uke, med 

begrenset antall kurs.  

 

Kurskomiteen for kurs i helsepolitikk la frem forslaget til kursprogram som fulgte vedlagt 

innkallingen.  

 

Camilla Fagerholt orienterte om planleggingen av Våruka 2021: 

Møter: 

• Landsrådsmøtet (AF) 

• Årsmøte (NFA) 

 

Kurs 
• Helsepolitikk 

• Stressmestring og egenomsorg 

• Grunnkurs A 

• Grunnkurs D  

 
Kurset om normaltariffen utsettes til høsten 2021.  
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Sak. 6/2021: Honoreringer 

 

Styret diskuterte mulige modeller for honorering av styremedlemmer som er 

næringsdrivende, 8.2 avtaler og ansatte. 

 

Vedtak: Camilla Fagerholt retter en henvendelse til honorarutvalget og anmoder de å 

hensynta de ulike behovene.  

 

Sak 7/2021: Valgkomite 

 

Valgkomiteen består av: 

Leder: Bjørn Nordang    Periode: 1.9.2017 – 31.8.2021 

Nestleder: Gerd-Synne Tveito Eidnes  Periode: 1.9.2019 – 31.8.2023 

Medlem: Ole Edvard Strand    Periode: 1.9.2019 – 31.8.2023 

Medlem: Tone Dorthe  

Vara: Sletten      Periode: 1.9.2017 – 31.8.2021 

Vara: Siw Fosheim      Periode: 1.9.2017 - 31.8.2021 

Martin Chapman     Periode: 1.9.2019 - 31.8.2023 

 

På landsrådsmøtet 28. april 2021 skal det velges leder, et medlem og en vara.  

 

Vedtak: Ivar Halvorsen, Nils Kristian Klev og Camilla Fagerholt skriver et forslag til 

innstilling som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 8/2021: Fastlegen.no 

 

AF styret vedtok i januar 2018 at prosjektet Fastlegen.no iverksettes, og evalueres etter 

to år. 

 

Det har nå gått to år, og styret skal evaluere Fastlegen.no.  

 

Vedtak på styremøtet 2. desember 2020: Nils Kristian Klev diskuterer Fastlegen.no med 

Norsk forening for allmennmedisin, og saken settes opp på styremøtet i januar 2021. 

 

Styret diskuterte saken.  

 

Vedtak: Styret innstiller på å legge ned Fastlegen.no, men at domenet beholdes og 

linkes til egen side under AFs nettsider.  

 

Sak 9/2021: Oppnevning Utdanningsfond I 

 

 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 30. desember 2020 fra 

Legeforeningen om oppnevning av medlemmer til Utdanningsfond I. 

 

I ovennevnte e-post inviteres Allmennlegeforeningen til å foreslå et medlem og en vara 

til fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond I for perioden 2021-2024. 

 

På grunn av kort frist er denne saken ferdigbehandlet ved at Allmennlegeforeningen 

har foreslått Peter Christersson som medlem og Dragan Zerajic som varamedlem. 

 

Sak 10/2021: Rådet for legemiddelinformasjon og ankenemnden - oppnevning av 

medlemmer for perioden 2021-2023 
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 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 14. desember 2020 fra Legeforeningen 

om oppnevning av medlemmer for rådet for legemiddelinformasjon og ankenemnda 

for perioden 2021 – 2023.  

 

Frist: 5. januar 2021. 

 

På grunn av fristen hadde Allmennlegeforeningen før styremøtet foreslått 

reoppnevning av Roar Dyrkorn. 

 

 

Sak 18/2021: Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe om helseinnovasjon 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt invitasjon fra Legeforeningen til deltakelse i 

arbeidsgruppe om helseinnovasjon.  

 

Arbeidsgruppens oppgaver er ikke endelig vedtatt i detalj, men områder som skal 

behandles vil kunne være: 

  

• Hva som ligger i  begrepet helseinnovasjon, inkludert avgrensninger, med 

utgangspunkt i nytteverdi og betydning for leger og Legeforeningens 

medlemmer. 

  

• helseinnovasjon og legerollen, dvs. vurdere hvordan helseinnovasjon kan bidra til 

å styrke og understøtte den fremtidige legerollen, samt potensielle fallgruver  

  

• helseinnovasjon som en arena for å utvikle raskere diagnostikk og behandling – 

uten å bidra til overdiagnostikk og overbehandling 

  

• tiltak for å fremme tidlig klinikerinvolvering i relevante helseinnovasjonsprosjekter, 

som kan bidra til at leger blir representert i styrer, referansegrupper og prosjekter 

innen helseinnovasjon.  

  

• hvordan klinikerne i større grad kan sette retning på utviklingen, i samarbeid med 

teknologene og foreslå tiltak som kan stimulere til å bringe teknologer, forskere 

og klinikere sammen.   

  

• hvordan helseinnovasjon kan bidra til å styrke det offentlige helsevesen og at 

resultatene raskt kan komme alle pasienter til gode 

  

• innspill til Legeforeningens fremtidige helseinnovasjonspolitikk 

  

• Lage et veikart. Dette punktet dreier seg om praktiske tips og råd til 

medlemmene, dvs hva er viktig for leger å vite for å delta i helseinnovasjon. Her 

kan man enten etablere praktiske anbefalinger til leger (fra idé til produkt) jfr 

svenske Läkarforbundet, eller vise til relevante sider annet sted, f.eks 

HelseOmsorg21, Helseinnovatørskolen m fl. 

  

Arbeidsform 

Gruppen vil starte sitt arbeid i februar 2021 og skal fullføre oppdraget innen ett år. 

Møtene vil avholdes ca en gang per måned, eller etter behov. Møtene vil avholdes 

digitalt på Teams, med håp og 1-2 fysiske møter i Legenes Hus i Oslo dersom 

pandemisituasjonen tillater det.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fslf.se%2Fdin-karriar%2Finnovation%2F&data=04%7C01%7Caf%40legeforeningen.no%7C479b634ad0354e661ce408d89e7adc93%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637433597808352480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t4vcdqanMdUcBFoWdd3K3rc%2BpLyjDJHnV6xKHuGKnHs%3D&reserved=0
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Arbeidsgruppen skal rapportere til fagstyret. Fagstyret drøfter forslag til politikk, tiltak og 

aktiviteter med sentralstyret før vedtak om hvordan rapporten(e) tas videre. Gruppen 

får bistand fra sekretariatet 

 

Grunnet frist for tilbakemelding var saken behandlet per epost ved at Tor Magne 

Johnsen ble foreslått som kandidat fra AF til gruppen.  

 

Sak 19/2021 Arbeidsgruppe for å kartlegge og se på mulige løsninger for 

forhandlingsinstituttet 

 

Grunnet frist for tilbakemelding var saken behandlet på epost og Nils Kristian Klev deltar 

på vegne av forhandlingsdelegasjonen til AF.  

 

 

 

Sak 20/2021 Deltagelse i ekspertgruppen om legevakt 

 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde nedsatt ekspertgruppe om legevakt med 

følgende sammensetning: 

  

Ekspertgruppens leder 

Tor Iversen 

  

Ekspertgruppens medlemmer 

Ståle Sagabråten, Fastlege Nesbyen 

Marit Tuv, Fastlege og kommuneoverlege Vang Kommune 

Inger Skeimo, Kommuneadvokaten Oslo Kommune 

Hege Lorentzen, leder kommunehelsetjenesten Dovre Kommune 

Stian Wiik Rasmussen, leder kommunehelsetjenesten Bodø Kommune 

 

Sak 21/2021: Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – 

vaksinasjon mot covid-19 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 11. desember 2020 fra 

Legeforeningen om høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt 

vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. 

 

Legeforeningen hadde fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring – forslag til 

endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program–plikt for fastleger til å bidra til at 

egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.  

 

Vaksinasjon mot covid-19 skal gjennomføres som en del av det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet hvor kommunene er ansvarlige for å tilby og utføre 

vaksinasjonen. Kommunene står fritt til å vurdere hvordan vaksinasjonen skal 

gjennomføres, men det vil legges enkelte nasjonale føringer og gis veiledning, blant 

annet som følge av egenskaper ved vaksinene. For å legge best mulig til rette for 

kommunene, foreslås det å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at 

egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Dette skal skje i overensstemmelse 

med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for 

hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres. Kommunene 
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må involvere fastlegene i å utforme plan for vaksinasjon når de ønsker fastlegenes 

bidrag.  

 

Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal 

tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og 

å samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere. 

Fastlegenes honorar skal dekkes av kommunen. Det vil før kunngjøring bli fastsatt 

nasjonale takster i forskriften for oppgaver som følger av forskriftsendringene. Plikten vil 

være midlertidig og knyttet kun til vaksinering mot covid-19. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 14. desember 2020. 

 

Grunnet korthøringsfrist var høringen behandlet på epost før styremøtet.  

 

Sak 22/2021: Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 10. desember 2020 fra 

Legeforeningen om høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten. 

 

Legeforeningen har fra Nærings- og fiskeridepartementet mottatt høring: NOU 2020: 

Private aktører i velferdsstaten. Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt ved Kongelig 

resolusjon 28. september 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte 

velferdstjenester.  

 

Utvalget leverte sin rapport, NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten, til Nærings- 

og fiskeridepartementet den 1. desember 2020. Rapporten består av to delutredninger. 

Delutredning 1 kartlegger reguleringer for offentlig finansierte velferdstjenester samt 

pengestrømmer og lønnsomhet hos både kommersielle og ideelle private leverandører 

av velferdstjenester. I delutredning 2 analyserer utvalget funn fra kartleggingen og 

foreslår tiltak som skal bidra til at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av 

velferd. 

 

Kapittel 19.4 tar for seg Spesialisthelsetjenesten, og kapittel 19.5 tar for seg Kommunale 

helse- og omsorgstjenester. Spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og 

omsorgstjenester står nærmere beskrevet på side 314 – 330.  

 

Høringsfrist: 15. februar 2021  

 

Dokumenter. 

 

Vedtak: Peter Christersson tok ansvaret for høringen. Merknad: Etter styremøtet vurderte 

Christersson at AF ikke skulle besvare høringen, og styret støttet denne vurderingen.  

 

 

Sak 23/2021 Intern høring - landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 15. desember 2020 om Intern høring - 

landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2021-2023. 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsprogram-vaksinasjon-mot-covid-19/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nou-2020-13-private-aktorer-i-velferdsstaten/
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På landsstyremøtet i Lillestrøm 1. juni – 3. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2021-2023 

vedtas. Sentralstyret drøftet et forslag til nytt arbeidsprogram i møte 4. desember, og 

vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen. 

 

Arbeidsprogrammet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, 

men fremhever overordnete områder foreningen skal arbeide med i neste 

toårsperiode. Det har vært et viktig mål at foreningsleddenes stemme er ivaretatt i 

arbeidsprogrammet, og Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med 

tilbakemelding og innspill på de foreslåtte standpunktene i vedlagte utkast. 

 

Dokumenter.  

 

Høringsfrist: 31. januar 2021 

 

Allmennlegeforeningen hadde vurdert høringen, og besvarte den ikke.  

 

Sak 24/2021: Høring - Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 

1. januar 2022 – 31. desember 2025 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 12. januar 2021 fra Legeforeningen 

om høring - Landsstyresak - Valg av representanter til SOP styret for perioden 1. januar 

2022 – 31. desember 2025. 

 

SOP ledes av et styre på fem medlemmer. Lederen velges av landsstyret i Den norske 

legeforening. I tillegg velger landsstyret tre medlemmer med personlige 

varamedlemmer. Det femte medlem med varamedlem oppnevnes av staten, ved 

ansvarlig departement. Styret velger selv nestleder.  

 

Styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for 

fire kalenderår om gangen. Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer 

hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv et varamedlem når lederen står 

på valg og to når lederen ikke står på valg (jf vedtektenes § 3-1) 

 

Styrets leder, Hans Kristian Bakke (AF), og medlem Anne Mathilde Hanstad (AF) står på 

valg ved landsstyremøtet 2021.  

 

Sentralstyret er valgkomite for landsstyret. Dette innebærer at den landsstyrevalgte 

valgkomiteen ikke har forberedelse av dette valget i sitt mandat. 

 

Sentralstyret vedtok i møte 11.11.2020 å iverksette prosess for innhenting av forslag for 

valg av representanter til SOP styret. Sentralstyret ber om at forslag på kandidater, 

(medlem med varamedlem), sendes til tone.houge.holter@legeforeningen.no innen 

1.3.2021. Det bes om at kandidater som foreslås er forespurt. Det gjøres oppmerksom 

på at det ikke er fastsatt i vedtektene hvordan sammensetningen av styret skal være 

med tanke på yrkesforeningstilhørighet, men det har vært en tradisjon for at AF og PSL 

har vært sterkt representert, i og med at den største målgruppen for SOP er 

privatpraktiserende leger. 

 

Nåværende medlemmer av styret som er på valg, har meddelt at de ikke ønsker å stille 

til gjenvalg.  

 

SOPs styre har per i dag slik sammensetning: 

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-landsstyresak-forslag-til-arbeidsprogram-2021-2023/
mailto:tone.houge.holter@legeforeningen.no
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Medlem Varamedlem Forening 

Hans Kristian Bakke, leder (2018 – 2021) AF 

Anne Mathilde Hanstad (2018 – 2021) Åge Henning Andersen AF 

Arne Laudal Refsum (2020 – 2023) Jon Helle OF 

Signe Marit Stephanides (2020 – 2023) Anne Cecilie Hallquist PSL 

 

I tillegg fra Arbeids- og sosialdepartementet:  

Anita Mølmesdal Sivertsen (2018 – 2021) Hilde Olsen ASD 

 

Sentralstyret vil foreta en endelig innstilling i saken på sitt møte 29.4.2021, før 

oversendelse til Landsstyret som foretar det valget. 

 

Dokumenter. 

 

Høringsfrist: 1. mars 2021. 

 

Nils Kristian Klev orienterte om saken, og styret drøftet den.  

 

Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 25/2021 Høring - valg av nytt sentralstyre 2021-2023 

 

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

høring - valg av nytt sentralstyre 2021-2023. 

 

Legeforeningens valgkomité for perioden 2019-2021 er i gang med forberedelsene til 

valgene som skal finne sted på landsstyremøtet 1.- 3. juni 2021. 

  

Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag 

på kandidater til følgende verv: 

 • president 

 • visepresident 

 • 7 øvrige medlemmer til sentralstyret 

 • 3 varamedlemmer til sentralstyret 

 I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å 

fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske 

foreninger, regionutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger. 

  

I tillegg kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater. 

 De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, 

og om kandidatene er forespurt.  

 

Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglige bakgrunn, 

fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at 

forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har 

kjennskap til disse opplysningene. 

  

Forslag på kandidater kan sendes på e-post til leder av valgkomiteen eller lastes opp 

på Legeforeningen.no via høringsmodulen. Medlemmene kan også kontaktes per 

telefon eller e-post. 

  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/landsstyresak-valg-av-representanter-til-sop-styret-for-perioden-1.1.2022-31.12.2025/
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Valgkomiteen har følgende medlemmer: 

 Ivar Halvorsen, leder 

 Mobil: 992 98 562  

E-post: ivar.halvorsen@lyse.net 

  

Jon Helle 

 Mobil: 971 21 081 

 E-post: jonhelleprivat@gmail.com 

  

Anja Fog Heen 

 Mobil: 98812200 

 E-post: anjaheen@gmail.com 

  

Oversikt over dagens medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret: 

 Medlemmer 

 President Marit Hermansen 

 Visepresident Anne-Karin Rime 

 Ole Johan Bakke  

Clara Bratholm 

 Marit Karlsen 

 Nils Kristian Klev 

 Frøydis Olafsen 

 Geir Arne Sunde 

 Kristin Kornelia Utne 

  

Varamedlemmer 

 Ståle Clementsen 

 Håvard Ravnestad 

 Lars Peter Christersson 

  

Alle ”posisjoner” er på valg. 

  

Valgkomiteen står foran en stor og viktig oppgave ved å fremme forslag til foreningens 

viktigste tillitsverv. Bruk derfor anledningen til å komme med forslag på kandidater. 

 I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité vil de innkomne forslag til 

kandidater bli sendt ut til alle påmeldte til landsstyremøtet to uker før møtet, mens 

valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem i møtet. 

  

Dokumenter 

  

Høringsfrist: 1. april 2021 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen ber om utsatt frist til etter valget til nytt styre i AF er 

valgt.  

 

Sak 26/2021 Høring om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 6. januar 2021 fra Legeforeningen om 

høring om LIS1-ordningen – evaluering og tiltak. 

mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:ivar.halvorsen@lyse.net
mailto:jonhelleprivat@gmail.com
mailto:jonhelleprivat@gmail.com
mailto:anjaheen@gmail.com
mailto:anjaheen@gmail.com
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/valg-av-nytt-sentralstyre-2021-2023/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/valg-av-nytt-sentralstyre-2021-2023/
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Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om LIS1-ordningen – evaluering 

og tiltak. Rapporten som Helsedirektoratet har sendt på høring om leger i spesialisering 

del 1 er tredelt. Første del gir en vurdering av omleggingen fra trekningsbasert til 

søknadsbasert turnusordning i 2012 (kapittel 2). Andre del følger opp tiltak foreslått i 

Helsedirektoratets vurdering av antall LIS1- stillinger fra 2019 (kapittel 3-5). Til slutt drøfter 

rapporten om LIS1 kan benyttes til å øke rekrutteringen til allmennmedisin (kapittel 6). 

 

Helsedirektoratet skriver i rapporten at det er Helsedirektoratets vurdering at formålene 

ved omlegging i det vesentlige har blitt oppnådd. De påpeker at det imidlertid er noen 

utfordringer. En av de største utfordringene er effekten av sentralisering og hvilke 

konsekvenser dette har for rekruttering til distrikt. En annen utfordring er at en del leger 

ikke kommer i gang med spesialisering fordi de ikke får tilbud om stilling selv om de 

søker flere ganger. Direktoratet mener opprettelsen av flere LIS1-stillinger og bedre 

utnyttelse av de eksisterende vil kunne hjelpe på situasjonen. 

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende tiltak:  

1. Helseforetak og private sykehus kan lyse ut ekstra LIS1-stillinger ved behov. 

2. Leger tilbys kun den tjenesten de mangler for å fullføre del 1. 

3. Benytte stilling i annet fylke når det oppstår mangel på kommunestilling. 

4. Kommuner og helseforetak som ønsker det kan lyse ut LIS1-stillinger separat. 

5. Arbeidsgiver kan ansette direkte fra søkerlisten fra siste LIS1-opptak når det oppstår 

en ledig LIS1-stilling i spesialisthelsetjenesten. 

6. Invitere tjenestene med på erfaringsseminarer for å få til bedre ansettelsesprosesser 

og samarbeid mellom arbeidsgivere. 

7. Vurdere egne ordninger for leger med lang klinisk erfaring fra utlandet. 

8. Knytte LIS1-stillinger til videre ansettelse i ALIS- og/eller introduksjonsavtaler. 

9. Inkludere LIS1 i mandatet til ALIS-kontorene. 

10. Bedre supervisjon og veiledning av LIS i kommunehelsetjenesten. 

11. Aktiv deltakelse av kommuner i ansettelse av LIS1. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 1. februar 2021 

 

Marit Karlsen orientere om høringen, og styret diskuterte. 

 

 Vedtak; Marit Karlsen skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 27/2021 Høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 10. desember 2021 fra Legeforeningen 

om høring – forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. 

 

Legeforeningen har fra Arbeids- og sosialdepartementet via Akademikerne mottatt 

høring om forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. Høringsnotatet fra 

Departementet skisserer hvordan en slik endring kan gjennomføres, og notatet drøfter 

konsekvenser og eventuelle behov for tilpasninger i annet regelverk. 

 

Departementet er særlig interessert i høringsinstansenes syn på hvordan en økning i 

aldersgrensen kan gjennomføres, herunder om det er behov for ytterligere tilpasninger i 

annet regelverk.  

 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-om-lis1-ordningen-evaluering-og-tiltak/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-om-lis1-ordningen-evaluering-og-tiltak/
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Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  

 

Les mer på siden til Arbeids- og sosialdepartementet her. 

 

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

3. januar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 

nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

NB: Ved endringer i foreningsleddenes styresammensetning, gi beskjed til 

tillitsvalgt@legeforeningen.no. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 3. januar 2021 

 

Høringen ble vurdert, og AF leverte ikke eget høringssvar på denne.  

 

Sak 28/2021 Intern høring - landsstyremøtet 2021 - planlegging av aktuelle saker 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 9. desember 2021 fra Legeforeningen 

om intern høring - landsstyremøtet 2021 - planlegging av aktuelle saker 

Legeforeningens landsstyremøte 2021 avholdes 1.-3. juni i Oslo. Som tidligere år skal det 

avholdes en helsepolitisk debatt, samt behandles aktuelle politiske saker. Denne 

høringen er en orientering om valg av tema for helsepolitisk debatt, samt en invitasjon 

til foreningen om å komme med tilbakemeldinger og forslag til tema for sak 9 aktuelle 

saker. 

 

Sak 7 – Helsepolitisk debatt 

På det digitale landsstyremøtet i desember 2020 ble kampanjen "Helse og trygghet 

først" drøftet. Kampanjen er en av Legeforeningens viktigste virkemidler frem mot 

stortingsvalget, for å få gjennomslag for varig økte bevilgninger til helse. Sentralstyret 

besluttet på sentralstyremøtet 4. desember at den helsepolitiske debatten på 

landsstyremøtet i juni 2021 skal utformes i tråd med kampanjen "Helse og trygghet først", 

da det er en god anledning for å utfordre politikerne på vår politikk. "Helse og trygghet 

først" er også et relevant tema å velge i lys av den pågående covid-19-pandemien, 

ettersom beredskap og helsetjenester for fremtiden er en sentral del av kampanjen. 

 

Kampanjen inneholder fem hovedområder: 

• God beredskap koster, men dårlig beredskap koster mer. 

• Sammen for en god helsetjeneste. 

• Fastlegeordningen krever ytterliggere opptrapping. 

• Vi må slutte å bygge for små sykehus. 

• Vi må prioritere psykisk helse og motvirke utenforskap. 

 

Sentralstyret vil velge ut aktuelle områder fra kampanjen til egne temabolker under 

debatten. Helse- og omsorgsministeren skal som tidligere år inviteres til å delta, sammen 

med andre sentrale stortingspolitikere. 

 

Sak 9 – Aktuelle saker 

I tillegg til den helsepolitiske debatten pleier landsstyret å behandle andre aktuelle 

mailto:tillitsvalgt@legeforeningen.no
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forslag-om-a-oke-aldersgrensen-i-staten-fra-70-til-72-ar
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politiske saker. Sentralstyret ønsker derfor tilbakemelding og forslag fra foreningen på 

saker som egner seg til dette formål. Tidligere evalueringer har vist at antall aktuelle 

saker bør begrenses til 1-2 saker i år med valg av nytt sentralstyre. Under følger tre 

forslag sentralstyret mener kan egne seg som sak på landsstyremøtet i 2021. Det er 

også aktuelt å velge noen av temaene fra "helse og trygghet først" som ikke velges til 

helsepolitisk debatt som 9er-saker. 

 

• Sykehusbygg: 

Et viktig tema for Legeforeningen inn mot stortingsvalget er bygging av nye sykehus, og 

hvordan vi kan sikre at de bygges og utformes til det beste for både pasienter og de 

som skal jobbe der. Ved å løfte dette som en sak får landsstyret mulighet til å diskutere 

og videreutvikle foreningens synspunkter på feltet, før valgkampen rulles i gang for fullt. 

Store byggeprosjekter er i gang eller under planlegging i alle helseregionene. Hvordan 

disse byggene utformes og dimensjoneres vil ha stor innvirkning på pasientbehandling, 

arbeidsmiljø og trivsel for de ansatte. Hvordan kan Legeforeningen bidra til at 

evalueringer fra tidligere prosesser brukes inn i planlegging av nye bygg, og at det 

læres av tidligere feil? Hvordan kan vi bidra til at sykehusprosjekter ikke får store 

ringvirkninger for økonomien til resten av helseregionen og driftsbudsjettet til sykehuset? 

Og hvordan kan vi unngå at prosjekter nedskaleres og endres underveis på grunn av 

dårlig økonomi? Temaet vurderes å være aktuelt for landsstyret, men også for de 

politiske partiene som vil ønske å posisjonere seg på disse spørsmålene gjennom 

valgkampen. 

 

• Helsefellesskapene – Hvordan bidra til at det blir en god ordning for bedre 

samhandling? 

I nasjonal helse- og sykehusplan løftes helsefellesskapene frem som et nytt og viktig 

tiltak for å bedre samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten. Samtidig er det 

knyttet stor usikkerhet til hvordan de skal utformes, og det legges få nasjonale føringer. 

Hvordan kan Legeforeningen bidra til å sikre at helsefellesskapene blir noe mer enn 

tidligere organer for samhandling? Og hvordan kan vi sørge for god representasjon og 

legitimitet? 

 

• Den nye prioriteringsmeldingen: 

I løpet av 2021 skal det etter planen komme en ny prioriteringsmelding, basert på 

prioriteringskriteriene Blankholm-utvalget la frem i 2019. Prioriteringskriterier legger viktige 

føringer for Legeforeningens medlemmer i deres arbeidshverdag. Innretningen på 

kriteriene, og hvordan de benyttes er derfor viktig – alt kan ikke prioriteres. Saken kan ta 

utgangspunkt i hvordan prioritering skal gjøres i praksis, i lys av nye behandlingsformer 

og spesialtilpasset medisin. 

 

Til landsstyremøtet våren 2020 var det egentlig planlagt to tema som aktuelle saker. 

Disse ble avlyst som følge av covid-19-pandemien og justeringer i hvordan 

landsstyremøtet ble avholdt. Sakene som skulle blitt behandles var 1) arbeidsmiljø og 

ytringsfrihet i sykehusene og 2) Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter. 

Sentralstyret ønsker tilbakemelding på om disse temaene ønskes løftet på nytt til 

landsstyremøtet i 2021. 

 

Sentralstyret ser fem til foreningens tilbakemeldinger på forslagene, og ber om at 

innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens høringssider. Saken finnes på 

Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer. 

 

Dokumenter 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/intern-hoering-landsstyremotet-2021-planlegging-av-aktuelle-saker/
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Høringsfrist: 31. januar 2021 

 

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

 

Sak 29/2021 Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) 

 

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

høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud). 

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring - forslag om 

endringer i smittevernloven (portforbud), jf. vedlagte høringsbrev, adressatliste og 

høringsnotat. 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 31. januar 2021 

 

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

 

Vedtak: Nils Kristian Klev skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.  

 

Sak 30/2021 Høring - Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023 

 

Allmennlegeforeningen har mottatt e-post av 22. januar 2021 fra Legeforeningen om 

høring - Landsstyresak - Valg av lokal arrangør for landsstyremøte 2023. 

 

Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for 

landsstyremøte i 2023. Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert 

annet år søkes medarrangør fra avdelingene.  

 

Av Legeforeningens lover § 3-1-2 (1) fremgår at landsstyret holder møte hvert år innen 

utgangen av mai måned.  

 

Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør for 2023. I 

2023 er det offentlig fridag mandag 29.5. Det anbefales derfor at møtet avholdes i 

tidsrommet tirsdag 6.6 – torsdag 8.6.2023.  

 

For å kunne arrangere landsstyremøte stilles det krav til størrelse på hotell og 

møteromkapasitet Det må være plass til ca. 250 personer i klasseromsoppsett i 

plenumsalen, ca. 16 grupperom i varierende størrelse fra 6-50 personer, bankettsal til 

ca. 250 personer, og ca. 250 hotellrom på hotellet eller i nærhet av konferansehotellet. 

Lokal arrangør har medansvar for åpningsmøtet, planlegging og gjennomføring av 

lokalt arrangement landsstyremøtets første kveld, og underholdning og kulturelle 

innslag i løpet av møtet og bankett. Hovedforeningen gir økonomisk bistand til 

arrangementet basert på budsjett og i dialog med lokal arrangør.  

 

Høringsfristen er satt til 1. april 2021.  

 

Vedlagt følger oversikt over tidligere avholdte landsstyremøter.  

https://www.regjeringen.no/id2827769/
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Dokumenter 

 

Høringsfrist: 1. april 2021 

 

Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  

 

Sak 31/2021 Høring - landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to 

varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - innhenting av 

forslag fra foreningsleddene 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 22. januar 2021 om høring - 

Landsstyresak - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til 

Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2022- 31.8.2025 - innhenting av forslag fra 

foreningsleddene. 

I henhold til § 3 i reglementet for Rådet for legeetikk skal landsstyret i år velge leder, 

nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer for perioden 1.1.2022-31.8.2025.  

Sentralstyret vedtok i møte 19.1.2021 å iverksette prosess for innhenting av forslag for 

valg av medlemmer til Rådet. Det fremgår av reglementet at en valgkomite oppnevnt 

av sentralstyret skal fremlegge forslag til landsstyremøtet til sammensetning av Rådet.  

Forslag til kandidater sendes til Legeforeningen innen 1.3.2021. Det bes om at 

innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. Vi ber om at 

vedkommende kandidat som foreslås er forespurt. 

 

Rådet har i dag slik sammensetning: 

 

Medlemmer 

Svein Aarseth (leder) 

Siri Hagen Brelin (nestleder) 

Morten Horn 

Tilde Broch Østborg 

Jan-Henrik Opsahl 

 

Varamedlem 

Elisabeth Swensen 

 

Rådets reglement kan leses på Legeforeningens nettsider.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/etiske-regler-koder-deklarasjoner-og-

lignende/reglement-for-radet-for-legeetikk/ 

 

Dokumenter 

 

Høringsfrist: 1. mars 2021 

Vedtak: Saken ferdigbehandles per e-post. 

Sak 32/2021: Solstrandkurset 2021 

Camilla Fagerholt orienterte om status for Solstrandkurset 2021:  

1. Vi har fått utsettelse en måned fra hotellet på endelig avlysning av hele 

arrangementet (mai/juni) til 1. mars. (Solstrand holder for tiden stengt.) 

2. Kurskomiteen ønsker ikke å avholde et digitalt kurs 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/landsstyresak-valg-av-lokal-arrangor-for-landsstyremote-2023/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/etiske-regler-koder-deklarasjoner-og-lignende/reglement-for-radet-for-legeetikk/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/etiske-regler-koder-deklarasjoner-og-lignende/reglement-for-radet-for-legeetikk/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/landsstyresak-valg-av-leder-nestleder-tre-medlemmer-og-to-varamedlemmer-til-radet-for-legeetikk-for-perioden-1.1.2022-31.8.2025-innhenting-av-forslag-fra-foreningsleddene/
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3. Kurskomiteen foreslår følgende alternativ:  

a. Utsette det til høsten 2021 – foreslår september  

Etter ny kontakt med hotellet er det kun ledig fra 10. – 15. oktober (event. 

80 rom fra 14 til 19. november)   

b. Utsette det til 2022 

 

Vedtak: Solstrandkurset utsettes til høsten 2021.  

Sak 33/2021: Høring - Forslag om lovendring vedr medlemskap i tidligere 

hovedspesialitetsforening 

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

om lovendring vedr medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening. 

 

Fra og med 1.3.2019 er spesialiststrukturen endret slik at det ikke lenger er hoved- og 

grenspesialiteter innen kirurgi og indremedisin. Det ble vedtatt enkelte endringer i 

Legeforeningens lover i 2018 som følge av endringer i spesialitetsstrukturen.  

 

Man skulle ved denne endringen innrette lovene slik at de skulle følge samme struktur 

som spesialiststrukturen ved at man fjernet de bestemmelsene som gav Norsk kirurgisk 

forening og Norsk indremedisinsk forening en særlig stilling og mulighet for 

dobbeltmedlemskap.  

 

Endringene som foreslås nå innebærer en delvis reversering av disse endringene, og 

åpner for at dobbeltspesialister etter den gamle spesialistutdanningen innen medisin og 

kirurgi fortsatt kan ha dobbelt medlemskap i fagmedisinske foreninger. 

 

Høringsfrist 28. februar 2021 

 

Dokumenter.  

 

Vedtak: Nils Kristian Klev skriver utkast til svar som ferdigbehandles per e-post.   

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/forslag-om-lovendring-vedr-medlemskap-i-tidligere-hovedspesialitetsforening/

