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 Godkjent 17. juni 2021 

   

  

REFERAT FRA STYREMØTE   

I   

ALLMENNLEGEFORENINGEN   
   

  

Dato:    31. mai 2021 2021  

   

Møtested:  Teams    

   

Deltakere:    Nils Kristian Klev    

Ivar Halvorsen    

Marit Karlsen   

Marit Tuv  

Peter Christersson 

Kirsten Rokstad   

Ronny Cassels 

Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin  frem til kl 

16.00  

   

Forfall:  Dragan Zerajic   

  

Referent:    Camilla Fagerholt   

 

Tilstede:  Tone Skoglund 

  

  

Sak 84/2021: Leders 10 minutter 

 

• Møte med Undersøkelseskommisjonen om hva man kan lære av hendelsen 

der mor og barn døde i Tromsø 

• To studenter handelshøyskolen i Bergen; lønnsomhet på fastlegekontor 

• Jansen vaksinen 

• Møter med primærhelseteam kontorene  

• Arbeidet med tjenestebasert adressering 

 

Sak 85/2021: Politisk time og aktuelle saker 

 

Det var ingen saker til politisk time. 

  

Sak 86/2021: Referat fra forrige styremøte 
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 Referat fra styremøtet 26. april 2021 fulgte vedlagt innkallingen.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  

 

 Regnskapsrapporten for 1. kvartal fulgte vedlagt innkallingen.  

 

Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

 

Sak 89/2021: Våruka 

 

Evalueringer fra kurs i stressmestring og kurs i helsepolitikk fulgte vedlagt innkallingen. 

 

Kursene har fått gode tilbakemeldinger.   

 

Sak 90/2021: Landsrådsmøtet 

  

Vedlagt innkallingen fulgte utkast til referat fra landsrådsmøtet.  

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

Sak 91/2021: Landsstyremøtet 

  

Styret gikk  gjennom sakene på landsstyremøtet. 

 

Vedtak:  

Marit Karlsen og Peter Christersson holder kontakten med de andre foreningene 

under møtet.  

AF vil foreslå Ivar Halvorsen som leder av valgkomiteen og Ole Edward Strand som 

desisor. 

 

 

Sak 92/2021: Henvendelse fra et medlem 

  

Peter Christersson orienterte om en henvendelse fra et medlem om negativ omtale i 

media.  

 

 Styret drøftet saken, og ønsker kopi av artikkelen. AF vil jobbe med kurs for tillitsvalgte 

om hvordan håndtere vanskelige saker i media.  

 

 AF vil også rette en henvendelse til kollegastøtteordningen og oppfordre de på 

generelt grunnlag til å være oppmerksom på slike oppslag. 

 

 Vedtak: Camilla Fagerholt besvarer henvendelsen. 

 

Sak 93/2021: Henvendelse fra et medlem 

 

 Peter Christersson orienterte om en henvendelse fra et medlem om økonomisk 

ansvar etter avsluttet praksis. Vedlagt innkallingen fulgte foreløpig svar fra 

sekretariatsleder. 
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Styret drøfter saken. AF vil lage en mal for ulike avtaler. 

 

 Vedlagt: følger foreløpig svar fra sekretariatsleder. 

  

 

Sak 94/2021 Behov for representant til referansegruppe til lederutdanningen for 

allmennlegetjenesten 

 

Helsedirektoratet har hatt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å anskaffe 

en nettbasert lederutdanning for leger i fastlegeordningen og øvrig 

allmennlegetjenesten i kommunene. Allmennlegeforeningen er invitert til å delta 

med en representant.  

  

 Vedtak: Marit Tuv deltar fra Allmennlegeforeningen.  

 

Sak 95/2021 Legejobber vurderer å tilby annonsering også i naboland 

 

Nils Kristian Klev orienterte om henvendelse fra Legejobber som vurderer å tilby 

annonsering også i naboland.  

  

Styret diskuterte saken.  

Vedtak: Styret støtter at legejobber tilbyr annonsering også i naboland. 

 

Sak 96/2021: Høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående 

medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private 

laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 29. april 2021 fra Legeforeningen 

om høring: forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske 

laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og 

røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag 

om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og 

røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og 

røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak.  

 

Departementet mener at kravet til godkjenning av frittstående medisinske 

laboratorie- og røntgenvirksomheter ikke lenger fungerer etter sin hensikt og at det er 

andre mekanismer som ivaretar forsvarlighet i helsetjenesten.  

 

Det fremgår av forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet § 1 at 

forskriften skal bidra til forsvarlige helsetjenester. Departementet skriver videre at 

dette konkretiseres ved at det stilles krav om at virksomheten som søker godkjenning 

må anses faglig forsvarlig og ved kravet om at det må være ansatt legespesialist 
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innen det relevante fagområdet (laboratorie- eller røntgenvirksomhet). Det siste er i 

realiteten en konkretisering av forsvarlighetskravet.  

 

Departementet mener at kravet til forsvarlig virksomhet ivaretas ved at det påligger 

den enkelte virksomhet og det enkelte helsepersonell en plikt til forsvarlig virksomhet 

og det påligger en plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2- 2 og 3-4 a og 

helsepersonelloven § 4. Alle tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten har ansvar for å 

overholde disse kravene til enhver tid. 

 

Departementet foreslår i tillegg å forskriftsfeste at private laboratorie- og 

røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak skal kunne kreve 

gebyr når pasienten ikke møter til avtalt time uten å gi beskjed senest 24 timer før 

("fraværsgebyr"). Pasienter som mottar poliklinisk radiologisk undersøkelse ved 

poliklinikk på et sykehus betaler egenandeler fastsatt i forskrift om betaling frå 

pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Etter § 7 kan poliklinikken 

kreve et fraværsgebyr av pasienter som ikke møter opp til avtalt time og som ikke har 

meldt fra tidligere enn 24 timer før timen. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. juni 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen har vurdert høringen, og kom til at den ikke 

besvares.  

Sak 97/2021: Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mai 2021 fra Legeforeningen om 

høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien 

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høringen NOU 

2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien.  

Vi gjør oppmerksom på at dette er en omfattende høring som departementet har 

gitt svært kort høringsfrist på. I april i år publiserte Legeforeningen sin egne 

erfaringsrapport om covid-19 og rapporten er skrevet av leger som har jobbet i 

førstelinjen gjennom hele pandemien. Legeforeningens underveisraprt om covid-19 

kan leses i sin helhet her. Denne rapporten vil bli vektlagt i sekretariatets arbeid med 

det endelig innspillet til departementet, sammen med innkomne innspill i forbindelse 

med denne høringen.  

 

Departementet ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og 

læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport. 

Departementet ber også om synspunkter på kommisjonens hovedbudskap, jf. 

rapportens kapittel 2.2. 
 

  Dokumenter 

 

 Høringsfrist: 18. mai 2021 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-om-a-oppheve-godkjenningsordningen-for-frittstaende-medisinske-laboratorie-og-rontgenvirksomheter-og-om-fravarsgebyr-for-private-laboratorie-og-rontgenvirksomheter-som-har-avtale-med-regionalt-helseforetak/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nou-2021-6-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien-obs-svart-kort-frist/
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 Vedtak: Allmennlegeforeningen har vurdert høringen, og fant å ikke besvare den.  

Sak 98/2021: Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 

(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 4. mai 2021 fra Legeforeningen om 

høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 

(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice). 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag 

til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og 

Helsedataservice). 

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en forskrift som skal regulere etablering, 

forvaltning og utvikling av en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata til 

bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og 

beredskap.  

 

Forskriften skal fastsettes med hjemmel i den nye helseregisterloven § 20. Denne 

bestemmelsen er vedtatt, og gir hjemmel for å etablere en nasjonal løsning med en 

forvaltningsfunksjon, samt en teknisk løsning for tilgjengeliggjøring av 

helseopplysninger fra helseregistre til sekundærbruk. Legeforeningen avga en 

omfattende høringsuttalelse da bestemmelsen var på høring. Høringsuttalelsen finner 

dere her. Hovedpunktene i Legeforeningens merknader er opplistet i høringsbrevets 

punkt 1.2. Legeforeningen påpekte blant annet:  

• Behovet for å vurdere faktiske virkninger av at plattformen innføres, blant annet 

ved at personer får tilgang til egne opplysninger og blir mer oppmerksomme på at 

slike opplysninger er overført fra helsetjenesten, økt risiko ved sammenstillingen, 

virkninger for forskning i sykehus mv. 

• Behovet for forbedret datakvalitet i eksisterende registre. 

• Legeforeningen er uenig i at befolkningens helsedata, som i all hovedsak er samlet 

inn i forbindelse med helsehjelp, skal gjøres fritt tilgjengelig for både offentlige og 

private aktører uten noen former for gjenytelser og rettigheter for de registrerte. 

Kommersialisering av data innhentet av den offentlige helsetjeneste kan ellers føre til 

en svekket tillit til helsetjenesten. 

• Behovet for å kommunisere informasjon ut til befolkningen, blant annet informasjon 

om innsynsløsninger. 

Forslaget som nå sendes på høring innebærer en løsning som skal bestå av en 

teknisk funksjon (Helseanalyseplattformen, som omfatter en dataplattform, 

analyseinfrastruktur, saksbehandlingsløsninger m.m.), samt en forvaltningsfunksjon 

(Helsedataservice). Departementet forutsetter at løsningen skal utvikles og utvides 

stegvis i takt med den teknologiske utviklingen og erfaringene som gjøres underveis. 

Forskriften som nå foreslås skal gi rammene for første steg i utviklingen av løsningen.  

 

Helsedataservice vil organiseres som en funksjon i Direktoratet for e-helse, og 

direktoratets ansvar og plikter er foreslått regulert i forskriften. Forslaget tillegger 

direktoratet en rekke ansvarsområder (se § 4), blant annet ansvar for å motta og 

lagre kopier av utvalgte helseopplysninger og andre personopplysninger 
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("dataprodukter") fra helseregistrene, samt å sammenstille, tilrettelegge og 

tilgjengeliggjøre disse. Videre skal direktoratet behandle søknader om 

tilgjengeliggjøring av helsedata og dispensasjon fra taushetsplikt etter 

helseregisterloven § 9 e og helsepersonelloven § 29, se forskriftens § 4 og § 10. 

Helsedataservice skal slik sett fungere som "én postkasse" i søknadsprosessen, slik at 

brukeren får færre aktører å forholde seg til. Gjennom helsedata.no vil det tilbys en 

felles søknadstjeneste der brukere kan søke om data. Helsedata skal, etter vedtak 

fattet av direktoratet, tilgjengeliggjøres for brukeren som anonyme opplysninger eller 

i en lukket og sikker analyseinfrastruktur. Brukeren får ikke overført opplysninger med 

direkte personidentifiserende kjennetegn, med mindre dette er nødvendig for å 

oppnå brukerens formål. Hovedprinsippet er at det bare er analyseresultater og 

aggregerte data som kan hentes ut av den sikre sonen. 

 

Hvilke registre som skal omfattes, skal etter forslaget fremgå av forskriften § 6 og 

vedlegg. Forskriften skal etter forslaget omfatte de lovbestemte helseregistrene, 

medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, Helsearkivregisteret og 

Folkeregisteret. I tillegg inkluderes befolkningsbaserte helseundersøkelser som 

forvaltes av Folkehelseinstituttet. Innenfor disse rammene skal direktoratet kunne 

beslutte stegvis hvilke konkrete helseregistre som skal overføres til dataplattformen og 

inngå i løsningen. Departementet presiserer at tilgjengeliggjøring av helsedata fra de 

respektive registrene må være innenfor registerets formål også når helsedata er 

overført til Helseanalyseplattformen. Løsningen innebærer ikke at helsedata skal 

kunne brukes til flere eller nye formål. Løsningen vil likevel innebære en økt sårbarhet. 

Helsedata fra helseregistrene vil overføres til Helseanalyseplattformen, noe som 

medfører en økt datastrøm. Dessuten vil de aktuelle helsedataene lagres på enda et 

sted ved at det i Helseanalyseplattformen opprettes kopier av utvalgte opplysninger 

fra helseregistrene. Når det etableres en slik omfattende samling av sammenstilte 

dataprodukter fra flere registre vil det naturlig nok medføre en økt sårbarhet. 

Helseanalyseplattformen vil blant annet være attraktiv for angrep utenfra. 

Departementet mener imidlertid at forslagene samlet sett vil legge til rette for bedre 

ivaretakelse av personvernet enn dagens løsninger.[2] 

 

Departementet foreslår videre at Direktoratet for e-helse skal kunne kreve betaling 

for tilgjengeliggjøring og andre tjenester basert på opplysninger som direktoratet er 

dataansvarlig eller databehandler for. Betalingen foreslås fastsatt likt for offentlige og 

private mottakere av data for like tjenester. Legeforeningen uttalte i 

høringsuttalelsen fra 2019 at tilgangen til registerdata og søknadsbehandling bør 

være en gratis tjeneste, i det minste for offentlig finansierte brukere (se punkt 5.3 i 

overnevnte høring).  

 

Departementet ber i høringsnotatet om høringsinstansenes syn på flere spørsmål som 

det kan være verdt å merke seg. Dette omfatter blant annet: 

• Departementet sender på høring Direktoratet for e-helses forslag til en fremtidig 

modell for styring og brukerinnflytelse i utvikling av Helsedataservice og 

Helseanalyseplattformen. Modellen skal erstatte dagens styringsstruktur i 

Helsedataprogrammet. Se eget vedlegg til høringsbrevet. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn på om den fremtidige modellen bør gis en mer formell rolle i 

vurderingen av hvilke registre og helsedata som skal inkluderes på plattformen etter 

forslagets § 6. Se høringsnotatets punkt 9.2. 

• Departementet foreslår at Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice får 

myndighet til å fatte vedtak om dispensjon fra taushetsplikten etter 
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helseregisterloven § 19 e og helsepersonelloven § 29. Den forskningsetiske 

vurderingen skal fremdeles ligge hos REK dersom opplysningene skal brukes til 

medisinsk og helsefaglig forskning, og REKs forhåndsgodkjenning skal være på plass 

før det gis dispensasjon. Departementet viser til at det er et alternativ at 

dispensasjonsmyndigheten ved medisinsk og helsefaglig forskning fortsatt blir 

liggende hos REK. Departementet foreslår ikke en slik løsning, men ber om 

høringsinstansenes syn på en slik løsning. Se høringsnotatets punkt 10.12. 

• Departementet foreslår ikke bestemmelser om gjenytelser i form av publisering eller 

retur av analyseresultater, men viser til at dette på sikt kan bli aktuelt. Departementet 

ber høringsinstansene komme med forslag til hvordan dette kan løses, herunder 

hvilke gjenytelser som er mest relevante og hvordan dette kan organiseres. Se 

høringsnotatet punkt 12.4. 

Foreliggende høringsnotat reiser spørsmål av prinsipiell betydning. Det har tidligere 

vært kontroverser knyttet til registrene som er etablert med hjemmel i 

helseregisterloven, se for eksempel Legeforeningens høringsuttalelse vedrørende 

forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 2017 her. Et hovedpunkt som 

da ble fremhevet av Legeforeningen var at det manglet holdbare argumenter for at 

det ikke skulle gis en generell reservasjonsrett for KPR. Se også Legeforeningens 

høringssvar i høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre her. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 6. juni 2021 

Styret drøftet saken. 

Vedtak: Ivar Halvorsen har ansvaret for høringen. 

Sak 99/2021 Høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling 

 

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

om høring av utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling. 

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt høringen utkast til strategi 

for forskerrekruttering og karriereutvikling. 

 

Som en oppfølging av rapporten "Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler" fra et 

utvalg ledet av prof. Arild Underdal, har regjeringen besluttet å legge fram en 

strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling som nå sendes på høring. Tidligere 

ble det besluttet at det ikke var grunnlag for å gå videre med utvalgets forslag til en 

revidert stillingsstruktur. Departementet opplyser om at det kom frem en bred enighet 

blant høringsinstansene om at det er flere utfordringer knyttet til den tidlige fasen av 

karrieren, særlig postdoktorstillingen. 

 

Departementet skriver at strategien for forskerrekruttering og karriereutvikling særlig 

skal ta tak i den tidlige fasen av forskerkarrieren og rekrutteringsstillingene som er 

hjemlet i forskrifter under universitets og høyskoleloven. Det vil si stipendiatstillingen, 

postdoktorstillingen og stilling på innstegsvilkår. Med strategien ønsker 

departementet både å videreutvikle virkemidlene rettet mot unge forskere og 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-til-forskrift-om-losning-for-tilgjengeliggjoring-av-helsedata-helseanalyseplattformen-og-helsedataservice/
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understøtte arbeidet som alt gjøres ved institusjonene. 

 

Departementet opplyser at strategien har som mål å legge til rette for et godt 

samspill mellom Kunnskapsdepartementet og forsknings- og utdanningsinstitusjonene 

ved å legge gode rammer og synliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen i rekrutterings- 

og karrierepolitikken. 

 

Departementet foreslår fem satsningsområder med mål om å: 

- Øke interessen for å ta forskerutdanning blant studenter ved norske institusjoner, 

blant arbeidstakere i norsk arbeidsliv og heve arbeidslivets interesse for å ansette 

doktorgradsutdannede  

- Sikre gode og forutsigbare rammer for å videreutvikle unge forskertalenter  

- Styrke arbeidet med profesjonalisert karriereveiledning for unge forskere 

- Utvikle en sterkere kultur for forsknings- og personalledelse ved de høyere 

utdannings- og forskningsinstitusjonene  

- Tydeliggjøre og videreutvikle departementets styrings- og reguleringsvirkemidler 

 

Kunnskapsdepartementet ber om innspill til strategiens foreslåtte innsatsområder og 

tiltak. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 9. juni 2021. 

Styret drøftet saken. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen har vurdert høringen, og fant å ikke besvare den. 

  

Sak 100/2021 Høring - Nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr mv. | Utkast til 

rapport til foreleggelse 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt en e-post av 14. mai 2021 fra Legeforeningen 

om høring - Nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr mv. | Utkast til rapport til 

foreleggelse. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om nasjonal 

beredskapslagring av smittevernutstyr mv. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å 

utrede og foreslå organisering av nasjonalt permanent beredskapslager, og 

utarbeide forslag til prosjekt- og gjennomføringsplan for et prosjekt som skal foreslå 

ytterligere tiltak for å styrke forsyningssikkerheten av smittevernutstyr. Direktoratet 

opplyser at det i oppdraget er satt som frist å ferdigstille rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet 1. juni. De skriver videre at dette er forutsatt involvering og 

innhenting av innspill fra berørte virksomheter. 

Direktoratet har etablert en egen prosjektgruppe for arbeidet, sammensatt av 

representanter fra direktoratet selv, Helse Sør-Øst RHF (HSØ), Helse Nord RHF (HN) og 

Folkehelseinstituttet. Prosjektets styringsgruppe ledes av ass. helsedirektør Olav Valen 

Slåttebrekk, og består ellers av representanter fra ledelsen i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, KS, Forsvaret, HSØ, HN og ytterligere representanter 

fra Helsedirektoratet.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-av-utkast-til-strategi-for-forskerrekruttering-og-karriereutvikling/
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Helsedirektoratet opplyset at det nå på vegne av prosjektgruppen sendes ut et 

førsteutkast til rapport til foreleggelse. Utkastet sendes til samtlige virksomheter 

og/eller ressurspersoner som prosjektet så langt har hatt innspillsmøter og workshops 

med. Det sendes også ut til et utvalg av øvrige relevante virksomheter, blant annet 

alle deltakerne i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser. Helsedirektoratet 

understreker at dette er en foreleggelse, og ikke en ordinær høringsprosess, men et 

ønske om å orientere om status så langt i arbeidet og gi anledning til innspill 

underveis i vårt arbeid.  

Direktoratet vil i tillegg understreke at vedlagte rapportutkast er et underveisutkast 

og uttrykker prosjektgruppens foreløpige vurderinger. Videre understrekes det at 

verken styringsgruppen for prosjektet eller Helsedirektoratet har trukket noen 

konklusjoner. Det er også slik at prosjektgruppen har hatt møter helt frem til dags 

dato, og alle innspill har p.t. ikke blitt bearbeidet og innarbeidet i dette utkastet.  

Direktoratet ber spesielt om innspill til kapittel 13 og 19, samt innspill til videre arbeid 

med del F. 

I tillegg gjør helsedirektoratet oppmerksom på at rapportutkastet er unntatt 

offentlighet iht. offentlighetsloven § 15. 

Rapportutkastet skal behandles administrativt grunnet helsedirektoratets svært kort 

frist. 

Dokumenter 

Høringsfrist 18. mai 2021  

Vedtak: Allmennlegeforeningen har vurdert høringen, og fant å ikke besvare den. 

Sak 101/2021Høring - justering av takster i primærhelseteam 

 

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

om høring - justering av takster i primærhelseteam. 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om justering av takster i 

primærhelseteam. Helsedirektoratet har mottatt innspill til takstjusteringer fra Helfo og 

enkelte av praksisene. Notatet samler innspillene med Helsedirektoratets foreløpige 

kommentarer. Direktoratet skriver at innspillene også er diskutert i felles 

samarbeidsmøte mellom Helsedirektoratet, Helfo og enkelte deltakere fra praksisene 

i primærhelseteam. Takstene for primærhelseteam skal justeres fra 1. juli 2021. 

 

Forskrift om forsøksordning med primærhelseteam § 7 omtaler Helsedirektoratets 

mulighet til å justere takstene i primærhelseteam underveis i forsøksperioden. 

Helsedirektoratet vurderer eksisterende takster og vurderer justering av disse, i tillegg 

til å vurdere om det finnes oppgaver sykepleier utfører som bør ha takstfinansiering. 

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist fra 

Helsedirektoratet.  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-nasjonal-beredskapslagring-av-smittevernutstyr-mv.-utkast-til-rapport-til-foreleggelse-obs-svart-kort-frist/
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Les mer i vedlagte bakgrunnsdokument fra Helsedirektoratet.  

 

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

innen 27. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens 

nettsider.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 27. mai 2021 

På grunn av fristen er høringen ferdigbehandlet ved at Ronny Cassels har besvart 

den.  

Sak 102/2021 Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 26. mai 2021 om Høring – Innspill til 

neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

Legeforeningen har fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim 

mottatt forespørsel om innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning. Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med regjeringens 

langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2023-2032. 

Kunnskapsdepartementet opplyser at planen legges frem i oktober 2022.  

 

Kunnskapsdepartementet skriver at langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer 

og mer konkrete opptrappingsplaner for investeringer i den kommende 

fireårsperioden. Planen revideres i tillegg hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og 

samfunnsmessige endringer. Den gjeldende langtidsplanen ble lagt frem i 2018, jf. 

Meld. St. 4 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028. 

 

Planen har tre overordnede mål og fem langsiktige prioriteringer for perioden. 

Målene er: 

• Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne 

• Møte store samfunnsutfordringer 

• Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 

 

Planens langsiktige prioriteringene er: 

1. Hav 

2. Klima, miljø og miljøvennlig energi 

3. Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester 

4. Muliggjørende og industrielle teknologier 

5. Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden 

 

Helse er ikke løftet frem som et eget satsingsområde i nåværende langtidsplan, men 

omtales i hovedsak under kapitelene 5, 6, 7 og 8.  

 

Forsknings- og høyere utdanningsministeren skriver at formålet med langtidsplanen er 

å sikre stabile prioriteringer og målrettede investeringer over tid. Departementet 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-justering-av-takster-i-primarhelseteam.-obs-svart-kort-frist/
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opplyser at det i utgangspunktet tilsier at hovedtrekk ved mål og langsiktige 

prioriteringer bør videreføres. Samtidig har det skjedd mye siden nåværende plan ble 

lagt fram. Departementet skriver videre at behovet for kunnskap og teknologi i møte 

med globale kriser, som for eksempel korona-pandemien, økt oppmerksomhet rundt 

samfunnsoppdrag eller såkalte "missions" som et virkemiddel for å løse helt konkrete 

problemer og utfordringer, og behovet for å sikre fortsatt høy tillit til forskning og 

kunnskap i befolkningen, er forhold som kan bety at det er nødvendig med nye 

grep. Departementet mener derfor at neste langtidsplan bør ta inn over seg disse og 

andre utviklingstrekk og legge grunnlaget for en politikk for forskning og høyere 

utdanning som bidrar til å identifisere, analysere og løse konkrete problemer og 

utfordringer. 

 

Forsknings- og høyere utdanningsministeren ønsker innspill strukturert som kortfattede 

svar på ett eller flere av spørsmålene under: 

 

• Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller 

forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer? 

• Er det konkrete hindringer i det norske kunnskapssystemet som svekker 

måloppnåelsen for langtidsplanen, og hva kan i så fall gjøres? 

• Hva bør videreføres og hva bør endres ved målene i gjeldende langtidsplan? 

• Hva bør videreføres og hva bør endres ved prioriteringene i gjeldende 

langtidsplan? 

• Hva slags opptrappingsplaner bør den nye langtidsplanen ha, og hvordan og på 

hvilke områder bør de innrettes? 

• Er det områder som kan prioriteres ned eller mulige effektiviseringstiltak som kan 

iverksettes for å sikre handlingsrom til prioriterte opptrappinger? 

• Hvis det skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/"missions" i Norge, hvordan 

bør de være innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig aktuelt? 

• Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til forskningsbasert kunnskap i 

befolkningen? 

• Andre innspill. 

Dokumenter 

Høringsfrist: 09. august 2021 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurderte høringen, og fant å ikke besvare den.  

Sak 103/2021 Høring - forslag om endringer i førerkortforskriften 

 

Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 27. mai 2021 om Høring - forslag om 

endringer i førerkortforskriften. 

Legeforeningen har fra Statens Vegvesen mottatt høringen om forslag til forskrift om 

endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften). 

 

Statens vegvesen skriver at personer som har diabetes som behandles med 

blodsukkersenkende legemidler, og som per i dag har førerkort i klasse AM, S, T, A1, 

A2, A, B og BE med lengre varighet enn fem år må fremlegge helseattest og fornye 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-innspill-til-neste-langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning/
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førerkortet innen 1. januar 2022. Dette betyr at disse førerkortinnehaverne må 

gjennomføre helseundersøkelse og få utstedt helseattest, og deretter henvende seg 

til Statens vegvesen for å få utstedt et nytt førerkort med maksimalt fem års 

gyldighet. Statens vegvesen foreslår en utsettelse av fristen for å gjennomføre den 

påkrevde fornyelsen av førerkortet. Dette for å redusere belastningen på fastlegene 

under den pågående covid-19 pandemien. Det foreslås at fristen for å gjennomføre 

førerkortfornyelse for personer med diabetes som behandles med 

blodsukkersenkende legemidler settes til 1. januar 2023.  

 

Videre foreslås det presiseringer i førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 30 og 31 om 

helsekrav for diabetes. Hhv. presiseringer relatert til kostholdsregulert diabetes, og 

ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi. Disse endringsforslagene er 

utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. 
 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. juni 2021 

Styret drøftet saken. 

Vedtak: Marit Tuv besvarer høringen.  

Sak 104/2021 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 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-forslag-om-endringer-i-forerkortforskriften/
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juridiske konsekvenser av modellene.  

 

Dokumenter 

Høringsfrist: 3. juni 2021 

Marit Karlsen orienterte, og styret diskuterte saken.  

Vedtak: Høringen ferdigbehandles per e-post.  

Sak 105/2021 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 orienterte, og styret diskuterte. 

Vedtak: Allmennlegeforeningen vurdert høringen, og fant å ikke besvare den.  

  

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2021/hoering-utredning-om-organisering-av-luftambulansetjenesten/
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/
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